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IEVADS
Ludzas ovada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija ir
novada ilgter iņa līdz
.gada
teritorijas
attīstī as plā oša as doku e ts, kurā oteikts
paš aldī as ilgter iņa attīstī as redzēju s,
ērķi, prioritātes u
telpiskās attīstī as
perspektī a.

NACIONĀLAIS UN REĢIONĀLAIS KONTEKSTS
Ilgtspējīgas attīstī as stratēģija izstrādāta,
ie ērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstī as stratēģijā
un Latgales plā oša as reģio a attīstī as
plā oša as doku e tos oteiktos ilgter iņa
attīstī as ērķus u prioritātes.

Latvijas ilgtspējīgas
attīstī as stratēģija līdz
2030.gadam

Na io āla lī eņa attīstī as
plā oša as doku e ti

Reģio āla lī eņa attīstī as
plā oša as doku e ti

Ludzas novada
teritorijas
plā oju s

2011.-2017.

2012.-2024.gadam

•Latgales plā oša as
reģio a ilgter iņa
attīstī as plā oša as
dokuments - politisks
doku e ts, kas pauž
iz ēli u osaka
Latgales reģio a
ilgter iņa attīstī as
ērķus u
prioritātes.

2006. – 2026.

Ludzas novada
attīstī as
programma

Latgales reģio a teritorijas plā oju s

•Hierarhiski augstākais
alsts ilgter iņa
attīstī as plā oša as
dokuments, kas
ietver valsts
ilgtspējīgas attīstī as
adlī ijas u telpisko
perspektī u

Ludzas novada
ilgtspējīgas
attīstī as stratēģija
2030

Latgales stratēģija

Latvijas ilgtspējīgas attīstī as stratēģija
līdz
.gada

Vietēja lī eņa attīstī as
plā oša as doku e ti

Latgales reģio a
teritorijas plā oju s
2006 - 2026

Latgales stratēģija

•Reģio a teritorijas
plā oju a izstrādes
ērķis - iegūt
i tegrētu Latgales
plā oša as reģio a
teritorijas
iz a toša as
redzēju u.
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PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS DOKUMENTU HIERARHIJA
Ludzas novada teritorijas
plā oju s
2012.-2024.gadam

Ludzas ovada ilgtspējīgas
attīstī as stratēģija

Nozaru plā oša as doku e ti
3-5 gadi

Ludzas ovada attīstī as
programma
2011.-2017.

Iestādes rī ī as plā i
1 -3 gadi

STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA
“tratēģiskā
paš aldī as
attīstī as
izstrādei.

plā oša a
ir
metode
ilgter iņa u
īster iņa
plā oša as
doku e tu

VĪ)IJA
Stratēģiskie

Paš aldī as
ilgter iņa
plā oša as
doku e tā - ilgtspējīgas attīstī as
stratēģijā
oteiktas gal e ās
o ada
pa at ērtī as, defi ējot o ada īziju,
stratēģiskos ērķus u osakot ilgter iņa
prioritātes telpiski.

ērķi

Ilgtspējīgas attīstī as
stratēģija

Prioritātes u virzie i
Vidēja ter iņa prioritātes

Vidēja ter iņa attīstī as plā oša as
doku e tā - Ludzas o ada attīstī as
progra
ā, at ilstoši stratēģiskajie
ērķie
oteiktas
idēja ter iņa
prioritātes, rī ī u irzie i, uzde u i u
rī ī as šo uzde u u izpildei.

Rī ī as virzieni un uzdevumi

Attīstī as programma

Rādītāji

Rezultāti

1.attēls. Stratēģiskā plā oša a
Vīzija - kodolīgs ilgter iņa ākot es skatīju s, kas
vie lai īgi parāda ovada u ikālās vērtī as.
Stratēģiskie ērķi - lako isks politisku
kopu s vēla ajā situā ijas iz aiņā ko
periodā, kas vērsts uz ovada attīstī
sas iegša u, u
kas ir par pa atu
oteikša ai
u
turp āk
vei a o
ide tifi ēša ai.

osa īju u
krētā laika
as vīzijas
prioritāšu
dar ī u

Ilgter iņa prioritātes – ko krēti rezultāti
jo ās, kas raksturo stratēģisko ērķu izpildi.

oteiktās

Prioritārie virzie i – ko krēti rezultāti oteiktās jo ās,
kas raksturo stratēģisko ērķu izpildi oteikti ovada
Attīstī as progra
ā
Uzdevumi defi ēti ērķu realizēša ai, ņe ot vērā
i tegrētās pieejas di e sijas telpiskā, te atiskā, laika
u
odroši ot a pusēju papildi ošu u ko pleksu
at alsta ehā is a izveidi oteikti ovada Attīstī as
progra
ā
Rī ī as - oteiktu pasāku u ko plekss, kas ir oteikts
izvirzīto uzdevu u izpildei oteiktas ovada Attīstī as
progra
ā
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1. STRATĒĢISKĀ DAĻA
1.1. Ludzas ovada attīstī as vīzija

No adā dzī o izglītoti, radoši,
eselīgi, aktī i u
ateriāli
odroši āti iedzī otāji

Ludzas novads – Latvijas
saullēktu puse ar se ākās
pilsētas ūru atspulgu zilo
ezeru spogulī

No ads pieeja s ko kurētspējīgas
u drošas uzņē ējdar ī as ides
attīstī ai

Tūristie ērti sas iedza s o ads
ar agātu da as, kultūr ēsturisko
u tradī iju a toju u

Sagaidiet saullēktu Ludzas ovadā!

Ludzas ovada vīzijas for ulēju s alstīts uz īpašā

o ada ģeogrāfiskais
novietojums –
piero ežas o ads
Latgales austrumos

u raksturīgā

Ludzas pilsēta –
Lat ijas se ākā
pilsēta

teritorijas iezī ē :

daudz eidīgi u
agāti da as resursi –
106 ezeru novads
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VĪ)IJU VEIDO ŠĀDAS PAMATNOSTĀDNES:
Novadā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi, aktīvi u
ateriāli odroši āti iedzīvotāji
Nodroši āta k alitatī a dzī es ide, kur dzīvot,
iegūt izglītī u, strādāt u atpūsties. Droša ide
ei i a iedzī otāju skaita pieaugu u o adā.
No adā ir iespējas iegūt k alitatī u ispārējo,
i terešu izglītī u u
ūžizglītī u. Iedzī otāji aktī i
ap eklē kultūras pasāku us, iesaistās pašdar ī as
kolektī os, odar ojas ar sporta akti itātē ,
līdzdar ojas o ada attīstī as ei i āša ā.
Tiek
eidotas
e alstiskās orga izā ijas un,
sadar ojoties ar paš aldī as iestādēm, uzlabota
dzī es ide o adā.
Novads pieeja s ko kurētspējīgas u
uzņē ējdar ī as vides attīstī ai

drošas

Ludzas pilsēta ir gal e ais o ada u apkārt es
eko o iskās attīstī as e trs, lauku teritorijas eko o iski itālas, ar la i attīstītu u daudz eidīgu
sai ie isko dzī i.

1.2. Stratēģiskie
prioritātes
Vīzijas sas
stratēģijā
Ilgter iņa
pakalpoju

2030

“akārtota i frastruktūra, la iekārtota apkārtējā
vide un pieejami da as resursi ir s arīgi
priekš oteiku i
iedzī otāju
piesaistē
un
eko o ikas
attīstī ā.
Augsti
attīstītu
uzņē ējdar ī as
idi
eido ko kurētspējīgi
uzņē u i u apņē īgi uzņē ēji, o adā radītas
iespējas
odar oties
ar
daudz eidīgā
eko o iskā akti itātē .
Tūristie
ērti sas iedza s ovads ar agātu
da as, kultūrvēsturisko u tradī iju a toju u
“tarptautiskie sta dartie at ilstoši auto eļi u
dzelz eļa lī ija odroši a o ada sas iedza ī u.
Augstas k alitātes eļu tīkls odroši a je kuras
novada apdzī otās ietas sas iedza ī u, ei i ot
arī isattālāko lauku teritoriju attīstī u.
Patei oties
agātaja
da as u
kultūras
a toju a , tradī ijā u k alitatī ajai tūris a
i frastruktūrai, Ludzas pilsēta u lauku teritorijas ir
ie ie īts tūristu gala ērķis.

ērķi un

iegša ai Ludzas o ada ilgtspējīgas attīstī as
oteikti o ada Stratēģiskie
ērķi SM un
prioritātes IP , kas balstītas uz sa iedrī as,
u, eko o ikas u dzī es telpas attīstī u.

SM1 Izglītota, eselīga,
kulturāla, so iāli aktī a u
ateriāli odroši āta
sa iedrī a

SM2 Droša, da iska u
pieeja a ide dzī oša ai,
dar a u atpūtai

SM3 Ko kurētspējīga u droša
uzņē ējdar ī as ide

IP1 Pieejami
izglītī as,
ārst ie ī as,
kultūras u so iālie
pakalpojumi,
efektī a pu liskā
pār alde

IP2 Attīstīta
transporta, sakaru,
ūde s-sai ie ī as
sistē as, ides u
e erģētikas
i frastruktūra

IP3 I estī iju
piesaistes un
odar i ātī as
ei i āša a,
attīstīts tūris s,
aktī i uzņē ēji
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akti itātēs. Attīstīta, sakārtota i frastruktūra eido
pie il īgu idi u odroši a iedzī otāju la klājī u
u drošī u.

SM1 Izglītota, veselīga, kulturāla, so iāli aktīva u
ateriāli odroši āta sa iedrī a, paredz novada
iedzī otāju izaugs es iespējas u la klājī u.
Iedzī otāji ir o ada lielākā ērtī a. Iedzī otājie
odroši ātas dar a ietas u ie āku i, sa iedrī a
tiek odroši āta ar daudz eidīgu u k alitatī u
pakalpoju u klāstu, i for ēta par aktualitātē
o adā u aktī i tiek iesaistīta o ada attīstī as
ei i āša ā.

SM3 Ko kurētspējīga u droša uzņē ējdar ī as
vide, paredz daudz eidīgu u
i o atī u
uzņē ējdar ī as izaugs i. Stabila eko o iskā
attīstī a o adā ir pa ats k alitatī as dzī es ides
attīstī ai. Nepie ieša s attīstīt uzņē ējdar ī as
at alsta i frastruktūru, jārada pa ats i estī iju
piesaistei.

SM Droša, da iska u pieeja a vide dzīvoša ai,
dar a
u
atpūtai
odroši a iedzī otājie
komfortablu vidi, kurā strādāt,
ā īties,
pilnveidoties u
aktī i iesaistīties dažādās

Ilgter iņa prioritātes IP ir s arīgākie osa īju i,
lai sek ētu stratēģisko
ērķu sas iegša u

ILGTERMIŅĀ SASNIED)AMIE RE)ULTĀTI
Izvirzot stratēģiskos ērķus, defi ēti, ilgter iņā
sas iedza ie rezultāti, kas raksturo šo stratēģisko
ērķu izpildi.

SM1 Izglītota, veselīga, kulturāla, so iāli aktīva u
Rādītājs
Bāzes
gads

ateriāli odroši āta sa iedrī a
Bāzes
Ilgter iņā
1
indikators
sas iedza ais rezultāts

iedzī otāju skaits

01.01.2012.g.

15 178

16 000

de ogrāfiskā slodze

01.01.2012.g

508

500

2010./2011.m.g

2344

2500

2012.g.

-

skaits pieaug

izglītoja o skaits ispārējās izglītī as iestādēs
e alstisko orga izā iju u pašdar ī as
kolektī u skaits

SM Droša, da iska u pieeja a vide dzīvoša ai, dar a
Rādītājs
Bāzes
Bāzes i dikators2
gads
asfaltēti auto eļi, paš aldī as eļi
un ielas (%)

2011.g.

e talizētu ūde sapgādes u
otekūdeņu sa ākša as
pakalpoju u pieeja ī a
apdzī otajās ietās % iedzī otāju

2011.g

1

alsts auto eļi – 27%
paš aldī as eļi - 0,5%
paš aldī as ielas – 48%

u atpūtai
Ilgter iņā
sas iedza ais rezultāts
alsts auto eļi – 50%
paš aldī as eļi - 5%
paš aldī as ielas – 70%

60-80%

datu avots – Iedzī otāju reģistrs u Ludzas o ada attīstī as progra
a
.–
2010.g.)
2
datu avots – VA“ „Lat ijas alsts eļi u Ludzas o ada attīstī as progra
a
paš aldī a
.g.

70-90%

.g.
. –

izstrādātājs – Ludzas o ada paš aldī a
.g.

izstrādātājs – Ludzas novada
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SM Ko kurētspējīga u droša uzņē ējdar ī as vide
Rādītājs
Bāzes
Bāzes
Ilgter iņā
3
gads
indikators
sas iedza ais rezultāts
teritorijas attīstī as i dekss

2010.g.

-1,020

-0,5

paš aldī as udžeta ieņē u i

2010.g

2,8 milj. Ls

pieaug

IIN ieņē u i uz iedzī otāju

2010.g

164 Ls

pieaug

2012.g marts

20,7%

15%

ezdar a lī e is

1.3. Novada eko o iskā spe ializā ija

Tradi io ālās ozares

Perspektī ie irzie i
Tūris s

Lauksai ie ī a u
ežsai ie ī a

Tra sports u loģistika

ze kopī a, lopkopī a, graudkopī a,
ežizstrāde u kokapstrāde

“apropeļa iegu e
Lopkopī a gaļas liellopi, aitkopī a
Bioloģiskā lauksai

Pārtikas rūp ie ī a

ie ī a

Atjaunojamie energoresursi

3

datu avots – Ludzas o ada attīstī as progra
a
Nodar i ātī as alsts aģe tūras dati http://
. a.go .l

. –

.g.

izstrādātājs – Ludzas

o ada paš aldī a

.g. u
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Ludzas novada specializā ija noteikta, balstoties uz
pašreizējās situā ijas u
iz ērtējot Latgales
plā oša as reģio a eko o ikas profilu u ņe ot
ērā Ludzas
o ada paš aldī as Uzņē ēju
ko sultatī ās pado es lo ekļu u
itu ietējo
uzņē ēju ieteiku us.
NOVADA VADOŠĀS EKONOMIKAS NOZARES
PAŠREI)ĒJĀ SITUĀCIJA
No ada lauku teritorijā do i ē Latgalei raksturīgās
tautsai ie ī as ozares – ze kopī a, lopkopī a,
graudkopī a, ežizstrāde u kokapstrāde. No ada
ad i istratī ajā e trā dar ojas uzņē u i, kas

2030

piedā ā
azu tirdz ie ī as, auto o iļu u
oto iklu re o ta, ēdi āša as, iz iti āša as u
itus pakalpoju us, kā arī pārtikas produktu
ražoša as uzņē u i. Ludzā ir plašs lielāko Lat ijas
a ku filiāļu u klie tu apkalpoša as e tru, kā arī
apdroši āša as
fir u
tīkls.
Arī
lielākie
mazumtirdz ie ī as uzņē u i ir ko e trēti
Ludzas pilsētā. Ludzas o ada uzņē u i ar lielāko
apgrozīju u ir “IA „Ariols , kas ir ie s o Lat ijas
līderie pel eņu u gaļas pusfa rikātu ražoša ā
u
aizes izstrādāju u ražoša as uzņē u s “IA
„Ludzas aiz ī a

TERITORIJAS SALĪD)INOŠĀS PRIEKŠROCĪBAS

Esošā tra sporta i frastruktūra u ro eža ar
Krie ijas Federā iju padara o adu pie il īgu kravu
pārvadātājie u piedā ā iespējas

Tūris s uzskatā s par ie u o ūtiskākajie
seg e tie
o ada attīstī as odroši āša ai.
Ludzas kā se ākās Lat ijas pilsētas u
kultūr ēsturisku o jektu esa ī a, da as resursu
daudz eidī a, a at ie ī a u tradī iju antojums
pa er plašas iespējas šīs ozares attīstī ai o adā.
Nosakot paš aldī as spe ializā iju, tūris a ozare
ērtēta
ko pleksi,
ie lai īgi
odroši ot
k alitatī as i frastruktūras u
pakalpoju u
pieeja ī u.

uzņē ējdar ī as attīstī ai tra sporta u loģistikas
pakalpoju u jo ā. Ludzas o ada pote iāls
tra zīta kra u plūs as apkalpoša ā
etiek
pietiekoši iz a tots. Ņe ot ērā šī aspekta
starptautisko ozī i, epie ieša a sadar ī a ar
citiem Latgales novadiem – perspektī ā attīstītie
loģistikas e trie Dauga pils u Rēzek es pilsētu
tu u ā, kā arī tiešās ro ežas tu u ā pie ro ežas
šķērsoša as pu ktie
Krāsla as, )ilupes u
Kārsavas novados.

Ludzas o ada kā tīras, drošas u ez stresa dabas
ietas tēls perspektī ā savijas ar aktī ās atpūtas u
da as tūris u.

No ietoju s pie tra sporta koridorie
ūs
izde īgs tādu uzņē u u attīstī ai, kas plā o
produkcijas eksportu uz Krieviju un Baltkrieviju.

Bioloģisko sai iekoša as etožu pielietoša a
lauksai ie ī ā u
zi sai ie ī ā, kā arī
dzied ie isko dūņu iegūša as iespējas sti ulēs
ekotūris a u
rekreatī ā tūris a attīstī u.
Kultūras u
ēstures
a toju a efektī a
iz a toša a o ada tūris a attīstī ā iespēja a,
odroši ot ērtu teritorijas u atse išķu o jektu
sas iedza ī u u
k alitatī u pakalpoju u
pieeja ī u. Ilgtspējīgas tūris a
ozares u
uzņē ējdar ī as attīstī ai epie ieša s iz a tot
piero ežas o ada priekšro ī as u , sadar ī ā ar
Latgales paš aldī ā
u plā oša as reģio u,
jā eido aktī as sadar ī as saites ar kai iņ alstu
reģio ie
u
lielākajie
eko o iskajie
centriem.

TRADICIONĀLO UN JAUNO NO)ARU ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVAS
Ludzas o ada eko o iskās izaugs es pote iāls
idējā ter iņā alstās uz:

 esošo uzņē u u attīstī u;
 eiz a totie il ēku u da as resursie ;
 relatī i ze ā dar aspēka iz aksā ;
 la u ģeogrāfisko u loģistikas situā iju ātru
piekļu i Krie ijas u Baltkrie ijas tirgie .

Ilgter iņā o ada eko o iskā attīstī ā jāak e tē
esošo uzņē u u at alsts u
pakāpe iska
oder izā ija, ko i ējot to ar jau u, di a isku
uzņē u u attīstī u.

 Kli atiskie u ģeoloģiskie apstākļi Ludzas
o adā ir īpaši la ēlīgi sapropeļa eidoša ās
pro esie . “apropeļa iegu e Lat ijā ēl a
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attīstījusies, lai ga tā krāju i ezeros ir lieli.
“apropeli
ar pielietot lauksai ie ī ā kā
ēsloju u u kā lop arī as piede u ioloģiskā
lauksai ie ī ā . Vairāki uzņē u i saņē uši
atļaujas uzsākt sapropeļa iegu i Ludzas o ada
ezeros. Sapropeļa iegu e ir at alstā aakti itāte o
ezeru at eseļoša as
iedokļa,
azi ot to
aizaugša as pro esus.
 Ludzas o ada teritorijā ir daudz ezeru u
sta ila, ekoloģiski tīra ide, kas sek ē akvakultūras
attīstī u. Ak akultūras gal e ie dar ī as irzie i ir
preču zi ju audzēša a tirgu
ai
aksas
akšķerēša as orga izēša a dīķos u zi ju azuļu
audzēša a ielaiša ai da iskajās ūde stilpēs zi ju
resursu
atražoša ai
u
papildi āša ai.
Ak akultūras produk ijas ražoša as apjo ie
a
k otu ai ita eida iero ežoju u, līdz ar to,
salīdzi ot
ar
z ej ie ī u,
ir
ie kāršāka
uzņē ējdar ī as uzsākša a šajā ozarē.
 Vie a o iespējā – ioloģisko sai iekoša as
etožu pielietoša a. Bioloģiskās lauksai ie ī as
produk ijas realizā ijas gal e ais šķērslis ir azie
apjomi, jo lielākā daļa
o ada
ioloģisko
sai ie ī u ir aturālās sai ie ī as. Nelielu
o ada ioloģisko sai ie ī u ākot e ērtēja s
kā ietējā ēroga papildus piedā āju s – svaigi,
ekoloģiski u droši išas produkti. Papildus
ie āku us lauku iedzī otājie
perspektī ā
odroši ās iškopī a, augļkopī a, ārst ie ī as
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augu audzēša a, put kopī a, zirgkopī a utt., kas
radīs lielisku idi lauku tūris a attīstī ai.
 No ada teritorijas reljefs u augšņu k alitāte
osaka la ēlīgu idi aitkopī as attīstī ai. Tīra ar
industriālo ražoša u
epiesārņota
ide u
pieeja ās ga ī u platī as pa er plašas attīstī as
perspektī as gaļas liellopu audzēša ai. Šīs jo as
sek īgai attīstī ai
epie ieša a ze ieku
sai ie ī u kooperā ija u jau u sadar ī as for u
eklēša a.
 Ludzas
o adā ir plašas atjaunojamo
e ergoresursu iz a toša as iespējas. Viens no
ozī īgākajie
u
is airāk iz a totajie
ietējie
atjau oja ās e erģijas a otie
ir
koks e, jo o adā ir e tikai liels eiz a toto
ežizstrādes u
eža kopša as koks es atliku u
apjoms, bet arī isi
epie ieša ie apstākļi
ātraudzīgo kārklu, alkšņu, apšu u itu ta līdzīgu
koku sugu audzēša ai.
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2. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVA
Ludzas o ada jā eidojas par spē īgu fu k io ālo
telpu ar ilgtspējīgu tautsai ie ī u un augsti
kvalitatī u dzī es idi, radot u stipri ot:

2030





LUD)AS NOVADS JĀVEIDO KĀ:




labi sasniedzams novads ar izteiktā
saitē
ar itā
apdzī otajā
ietā
Latgales reģio ā, Lat ijā un kai iņ alstīs ar
modernizētu
eļu
u
dzelz eļu
i frastruktūru, k alitatī u u pieeja u
sa iedrisko tra sportu u ko u ikā iju
iespējā ;
ko kurētspējīgs ovads ar sa ala sētu
daudz ozaru sai ie isko dar ī u u
augstu iedzī otāju izglītī as u dzī es
lī e i, pil ērtīgi iz a tojot dabas





policentrisku apdzī oju u ar spē īgu
apdzī oto ietu tīklu;
daudzpusīgu sai ie isko dar ī u lauku
teritorijās
un
darbavietas
lauku
iedzī otājie ;
o adu kā teritoriju, kur tautsai ie ī as
attīstīša a, da as u
kultūr ēsturisko
ērtī u iz a toša a otiek respektējot e
tikai šodie as, et arī āka o paaudžu
intereses;

resursus. Būtiska lo a o ada telpiskajā
struktūrā
ūs Ludzas pilsētai u
ad i istratī o ie ī u e trie , kas ūs
arī eko o iskās attīstī as e tri;
tūris a
ovads, patei oties efektī i
iz a totajie
daudz eidīgajie
u
agātajie resursie –da as teritorijā
u kultūr ēsturiskaja
a toju a ;
piero ežas
ovads,
ko
šķērso
starptautiskas ozī es tra sporta koridors.
“as iedza ī as uzla oša ās ei i ās jau u
tra sporta u loģistikas uzņē u i iz eidi
o ada teritorijā.

2.1. Telpiskās struktūras attīstī as
virzieni
Vēla ās telpiskās struktūras attīstī as irzie i
iezī ēti saistī ā ar noteiktajiem stratēģiskajie
ērķie , pa atojoties uz telpiskās plā oša as
pa atpri ipie
u
ilgtspējīgas
attīstī as
priekš osa īju ie .
Lai veidotu telpisku ietvaru, kas
ei i ātu
ilgtspējīgas
attīstī as
stratēģijā
noteikto
eko o isko u
so iālo
ērķu sas iegša u
iespēja i īsākā laika periodā u ar azāko līdzekļu
patēriņu, iz ēlēti trīs prioritāri telpiskās struktūras
pil veidoša as virzie i:

saliedēts u
policentrisks
apdzīvoju s

augstas kvalitātes
i že ieri frastruktūra
un transports

dinamiskas lauku
teritorijas un
kvalitatīva vide
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2.2. Novada vēla ā telpiskā
struktūra
2.2.1. Saliedēts u poli e trisks
apdzīvoju s
No ada apdzī oju a jādar ojas kā ie ota
eselu a
spējot
odroši āt augstu dzī es
k alitāti dažāda rakstura
idē. “aliedēta,
poli e triska apdzī oju a stipri āša as ērķis ir
paaugsti āt o ada spēju ko kurēt ar itie
Latgales reģio a o adie , ei i āt teritorijas
līdzs arotu attīstī u u ispārēju izaugs i.
Novada pote iāla straujāku augša u ei i ās
spē īga telpiski u fu k io āli saliedēta o ada
pil eidoša a, kurā, sagla ājoties Ludzas kā
gal e ā e tra do i ējošai lo ai, ze āka lī eņa
attīstī as e tri stipri ās iespēju do i ēt šaurākā
apkārt es teritorijā u ie laikus ar ertikālajā
saik ē ar Ludzas pilsētu, attīstīs horizo tālās
saiknes ar citiem ciemiem un lauku apdzī otajā
ietā . Ele e tu sa starpējo saikņu attīstīša os
odroši ās at ilstoši dalīts fu k iju sadalīju s u
i frastruktūras tīkls.
APD)ĪVOJUMA VEIDOŠANAS MĒRĶI:
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lai areālā sagla ātu eap ū ētas teritorijas
ekoloģiskā līdzs ara uzturēša ai u rekreā ijai.
APD)ĪVOJUMA CENTRU LĪMEŅI
Latgales reģio a teritorijas plā oju s
. - 2026.
gada
osaka reģio a apdzī oju a
e tru
lī eņus, iedalot apdzī otās ietas a io ālas,
reģio ālas, o adu u ietējas ozī es e tros,
lokālajos e tros u pārējās apdzī otās ietās. Ga
Ludzas o ada, ga Latgales reģio a saskaņotas u
līdzs arotas attīstī as priekš oteiku s ir šo dažāda
lī eņu e tru sadar ī a ie otā tīklā.
Reģio ālas ozī es centrs
Ludza – pilsēta Latgales reģio
tīklā, o ada ad i istratī ais
kultūras u ražoša as e trs
i frastruktūru, pakalpoju ie
iestādē .

a austru u pilsētu
e trs u
ozī īgs
ar attīstītu so iālo
u sa iedriskajā

Pilsētas pote iāls ie ēroja i pārs iedz pārējo
o ada apdzī oto ietu pote iālu u arī ākot ē
Ludza turpi ās attīstīties kā reģio ālas ozī es
eko o iskais u ad i istratī ais e trs, kur
ko e trēti pakalpoju i u dažādas eko o iskās
akti itātes.

 Attīstīt un pilnveidot telpisku struktūru, kas,
aksi āli iz a tojot apdzī oju a pote iālu,
saistītu dažādas novada teritorijas un telpiskos
ele e tus ie otā sistē ā;

“tarp Latgales reģio a pilsētā Ludzai, kā pie
transporta koridora esošai pilsētai, ūs spe ifiska
loma - gal e ās fu k ijas ūs saistītas ar tra zītu
apkalpojošie u ražoša as uzņē u ie , ka
nepie ieša a la a sas iedza ī a.

 Ludzas pilsētas sek īga iekļauša ās Latgales
reģio a pilsētu tīklā. Nodroši āt pilsētā pie il īgu
idi ga iedzī otājie ga i estorie , azi āt
telpiskās u dzī es lī eņa atšķirī as;

Vietējas ozī es e tri

 Visaptverošs
esošo
apdzīvoju a
e tru
attīstī as at alsts, palielinot to funkcijas
at ilstoši šo e tru u apkārtējo teritoriju
resursie u teritoriālā iz ietoju a oteiktie
priekš osa īju ie ;
 Lauku teritorijās radīti
priekš osa īju i
tradicio ālā izkliedētā apdzīvoju a veida
attīstī ai – ie sētu u ie sētu grupu sādžu
pastā ēša ai kā teritorijas relatī i ie ērīgas
apdzī otī as gara ta ;
 Jau as ap ūves ko e trēša ās pastāvošajos
apdzīvoju a e tros – Ludzas pilsētā u ie os,

Kā ietējas
ozī es e tri
oteikti
o ada
administratī o ie ī u – pagastu centri - ciemi,
kuru fu k ijas u apkalpes zo as ozī īgas plašākā
lauku teritorijā – Briģi, Kivdolova, Martiši, Nirza,
Ņukši, Pilda, Ru dē i, Tutā i u Ve sla ada.
Pārējās apdzī otās ietas
Pārējo apdzī oto ietu – ciemu, viensētu u
ie sētu grupu plašāka attīstī a etiek prog ozēta.
Nākot ē tie
ūs ietējās eko o iskās attīstī as
atbalsta centru loma, - dažādojot pakalpoju u
piedā āju u, tie dar osies kā ozī īgs pilsētas u
ietējās ozī es e tru part erī as pos s.
Tiek at alstīta ie sētu u to grupu pastā ēša a
lauku teritorijā, lai sagla ātu tradi io ālo lauku
apdzī oju a eidu, ei i ātu ie ērīgu lauku
apdzī otī u, sagla āta kultūrai a u u tradī ijas.
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2.attēls. Ludzas ovada apdzīvoju a perspektīvā telpiskā struktūra
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VADLĪNIJAS APD)ĪVOJUMA PLĀNOŠANAI
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ludzas
o ada
teritorijas
plā oju ā,
lokālplā oju os, te atiskajos plā oju os u
detālplā oju os jā ei i a o ada līdzs arota
daudz e tru,
hierarhiski
strukturēta
apdzī oju a sistē a;
Jā ei i a Ludzas pilsētas iekļauša ās Latgales
reģio a pilsētu tīklā;
No ada
teritorijā
jā ei i a
Latgales
tradi io ālās
apdzī oju a
struktūras
sagla āša a u
attīstī a, papildinot un
dažādojot esošās apdzī otās
ietas u
iz airoties
o jau u apdzī oto
ietu
eidoša ās u eko trolētas izpleša ās.
Jāuzla o Ludzas pilsētas pilsēt ides k alitāte,
odroši ot pie il īgu idi ga iedzī otājie ,
ga i estorie , azi ot telpiskās u dzī es
lī eņa atšķirī as.
Je kura
o ada attīstī as plā oša as
dokumentam jā ei i a dzī es ides k alitātes
paaugsti āša ās, sa ala sējot ga iedzī otāju
i tereses, ga
eko o iskās izaugs es
iespējas, ga da as u kultūr ides aizsardzī as
prasī as.
Plā ojot apdzī oto ietu i že ierteh iskā
odroši āju a ū ie ī u u paplaši āša u,
jāiz ēlas
idei draudzīgi risi āju i, lai
azi ātu ides piesārņoju u.
Jāiz airās o apdzī oto ietu epa atotas
izpleša ās uz da as teritoriju rēķi a, jāpa āk
opti āla iedzī otāju u ap ū es lī u a
paaugsti āša a pilsētā u ie os.
Plā ojot jau u
ājokļu, so iālo u citu
pakalpojumu objektu, darba ietu attīstīša u,
iespēju ro ežās jāiz a to jau esošā
i frastruktūra u
eiz a totās, pa estās
ap ū es teritorijas,
Bez
epie ieša ās
so iālās
u
i že ierteh iskās
i frastruktūras
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odroši āju a
a
pieļauja a
jau u
dzī oja ās ap ū es teritoriju eidoša a ārpus
pilsētas u ie ie .
10. Apdzī oju a sistē ā jā eido līdzs ars starp
teritorijā iz ietoto ājokļu, dar a ietu u
pieejamo
pakalpojumu
skaitu
un
daudz eidī u.
Vadlī ijas Ludzas pilsētas plā oša ai
1. Iz airīties o strikta fu k io āla zo ējuma,
paredzot lielāku fu k io ālās daudz eidī as
radīša u,
ur a izā ijas
iero ežoša u,
rūp ie ī as u ražoša as opti izēša u.
2. Jāsek ē uzņē ējdar ī as ides eidoša a,
jāiz ērtē ražoša as spe ializā ijas irzie i u
jāparedz teritorijas, tajā skaitā iespējas attīstīt
i o atī as ražoša as ozares.
3. Aizsargāt Ludzas
ēsturisko
e tru u
kultūr ēsturisko
a toju u u
paredzēt
pilsētas ai a as sagla āša u;
4. Plā ot pilsētas tra sporta orga izā iju.
5. Iz airīties o pilsētas perifēriju paplaši āša ās,
jāparedz degradēto teritoriju jau a attīstī a.
6. Jāiz ērtē jautāju i par teritoriju rezer ēša u
ākot es attīstī as ajadzī ā ārpus pilsētas
ad i istratī ajā
ro ežā
itāli s arīgu
fu k iju odroši āša ai.
7. Iz ērtēt dzī oja ās ap ū es, pu liskās
ap ū es teritoriju u rekreā ijas teritoriju
pietieka ī u.
8. Iz ērtējot iedzī otāju skaita prog ozes,
paredzēt
i že ierko u ikā iju attīstī as
epie ieša ī u ap ū es teritorijās.
9. Jāiz ērtē pilsētu teritoriālās attīstī as iespējas
un virzie i, ie laikus paredzot epie ieša o
i frastruktūras tīklu paplaši āša u.
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3.attēls. Ludzas pilsētas vēla ā telpiskā struktūra
Vadlī ijas ietējas
plā oša ai
1.

2.

3.

ozī es

attīstī as

e tru

Vietējās
ozī es
e tros
jā odroši a
pakalpojumi un funkcijas at ilstoši apdzī oto
ietu lī e i
.pieliku s .
Kāda plā oša as uzde u a risi āša ai ai
teritorijas plā oju a detalizēša ai
ai
grozīša ai, izstrādāja i ie u lokālplā oju i;
Jā odroši a aksi āli ērtas pieejas iespējas
pa ata
izglītī ai,
eatlieka ajai
edi ī iskajai palīdzī ai, i i ālo ikdie as
pakalpoju u u preču klāsta , kā arī jā ūt
odroši ātā satiks es iespējā līdz reģio a
ozī es e tra .

4.

5.
6.

7.
8.

Izstrādājot teritorijas attīstī as plā oša as
dokumentus, detalizēti jāiz ērtē u jāiz a to
jau esošais apdzī oju a struktūras pote iāls.
Jā osaka ie u ko paktas ap ū es teritorijas
ar dzī oja o u pu lisko ap ū ju teritorijā .
Cie u ap ū es teritorijās jāiz ieto ražoša as
u teh iskās i frastruktūras o jekti, kā arī
jā odroši a da as u apzaļu otās teritorijas
iedzī otāju rekreā ijai.
Pārskatot ie u ro ežas, jāizslēdz o tā
ežu, ūdeņu u lauksai ie ī as teritorijas.
Jā osaka katra ie a ap ū es teritoriju
fu k io ālais zo ēju s u
pakalpoju u
struktūras attīstī a.
15

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija

2030

9.

Cie u ap ū es teritoriju attīstī a u
plā oša a jā ei , ie ērojot šādus osa īju us:
- jā odroši a isas ap ū es teritorijas ar
epie ieša ajā ,
or atī ajos aktos
oteiktajā i že ierko u ikā ijā ,
- jāparedz ielu u eļu tīkls ar or atī ie
at ilstošie para etrie ,
ie u teritorijās jau eidoja ās zemes
ie ī as i i ālā platī a - 2500 m2,
10. Jau ā
ap ū e
aksi āli
ko pakti
koncentrēja a jau esošo ie u ro ežās,

paredzot jau ās ap ū es teritorijas, jāizstrādā
detalizēti ūde sapgādes u
otekūdeņu
sa ākša as risi āju i.
11. Na pieļauja a jau u dzī oja ās ap ū es
teritoriju plā oša a ieši gar tra sporta
koridorie u alsts gal e ajie auto eļie .
12. Jāsagla ā
rī a pieeja a ūdeņie ,
a
pieļauja a lī as ap ū es eidoša a ieši gar
upju u ezeru krast alā .

2.2.2. Augstas kvalitātes
i že ieri frastruktūra u tra sports

 Vei i āt ovada apdzīvoto vietu sas iedza ī u:
- reģio ālas u
ietējas ozī es eļu tīkla
uzla oša a, lai odroši ātu isu o ada
apdzī oto ietu sas iedza ī u;
- efektī as sa iedriskā tra sporta sistē as
attīstī a;
- ra io āla u fu k io āla eļu tīkla iz eidoša a
u eļu k alitātes uzla oša a.

Augstas k alitātes i že ieri frastruktūras u
tra sporta odroši āša as ērķis ir paaugsti āt
iedzī otāju, dar aspēka, tūristu, kra u, e erģijas,
i for ā ijas plūs as odroši ošo ko u ikā iju u
o jektu dar oties spēju, sa azi ot ei a o
attālu u, patērēja o laiku u iz aksas. Augsta
Ludzas pilsētas u
ie u sas iedza ī a ir
ozī īgākais
priekš osa īju s
daudzpusīgu
fu k io ālo saikņu attīstī ai o ada iekšie ē, ar
lielākie
apdzī oju a
e tie , apkārtējie
o adie u tālākā teritorijā .
Augstas
k alitātes
i že ierko u ikā iju
odroši āju s ei i ās dzī es k alitātes elša u,
uzņē ējdar ī as akti izēša os ražoša as, tūris a
u ko er pakalpoju u jo ās, ei i ās i estī iju
palieli āša os, u , kā šī pro esa rezultāts, dar a ietu skaita pieaugu s o ada teritorijā.
TRANSPORTA UN INŽENIERINFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBAS MĒRĶI:

 Vei i āt Ludzas novada starptautisko, a io ālo
u reģio ālo sas iedza ī u:
- alsts gal e ā auto eļa A u dzelz eļa lī ijas
transporta koridora k alitātes uzla ošana un
attīstīša a;
- tra sporta ter i ālu, loģistikas
e tru
attīstī a tra sporta ezglos;
- apkalpes i frastruktūras tīkla iz eidoša a un
attīstīša a ap starptautiskas u reģio ālas
ozī es eļie .

 Uzla ot pieeju pakalpoju ie , i for ā ijai,
sakarie u dar avietā :
- oder u
i for ā ijas
sistē u
u
teleko u ikā iju iz eide u odroši āša a;
 Videi draudzīga i frastruktūra u efektīva,
ilgtspējīga e ergoapgāde:
- ūde sapgādes u atkritu u apsai iekoša as
sistē as uzla oša a, k alitatī i i frastruktūras
pakalpojumi;
- tra sporta plūs u plā oša a u orga izēša a,
paredzot opti ālo telpisko risi āju u –
jau us ap ed eļus, krustoju u iz ū i,
satiks es pār adus;
- augsta
tra sporta
drošī as
lī eņa
odroši āša a, tra sporta egadīju u risku
azi āša a, īsta o kra u tra sportēša as
drošī as uzla oša a;
- alter atī o e erģijas a otu
ēja, ūde s,
saules e erģijas
iz a toša a,
ietējo
atjaunojamo energoresursu – koksnes
atkritu u, sal u, iogāzes u. . pielietoša a.
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4.attēls. Ludzas ovada perspektīvā tra sporta struktūra
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INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS

TRANSPORTA ATTĪSTĪBA
Vie s
o
gal e ajie
o ada
attīstī as
priekš oteiku ie
ir iekšējās u
ārējās
sas iedza ī as odroši āša a. Tādēļ jāiz eido
sa ala sēts u i tegrēts tra sporta i frastruktūras
odelis, kas iet er dzelz eļu, autotra sporta tīklus
un velotransportu.
Auto eļie ir gal e ā lo a o ada sas iedza ī as
odroši āša ā, esošais auto eļu tīkls ir pietieka i
attīstīts u fu k io āls ga reģio ālas, ga ietējās
ozī es attīstī as e tru sas iegša ai, taču
radikāli
jāpaaugsti a
auto eļu
k alitāte,
reko struējot atse išķus pos us, uzla ojot
segumus, veidojot jaunas trases un ap ed eļus.
“tarptautiskās ozī es tra sporta koridors
Lai odroši ātu ātras satiks es iespējas opti ālai
tra zīta u kra u plūs ai, at alstā a alsts
gal e ā auto eļa A Jēka pils – Rēzek e – Ludza Krievijas ro eža Terehova u dzelz eļa lī ijas Rīga
– Maskava iecirkņa Rēzek e II – Zilupe - valsts
ro eža reko struk ija u attīstī a. Valsts gal e ais
auto eļš u dzelz eļa lī ija sa ie o o adu ar
Latgales reģio a apdzī otajā
ietā , Rīgu u
Krie ijas Federā iju.
Na io ālas - starpreģio ālas
koridors

ozī es tra sporta

Ilgtspējīgas attīstī as stratēģija at alsta Latgales
plā oša as reģio a teritorijas plā oju ā iz irzīto
auto eļa trases Austrumu stīga koncepciju,
paredzot alsts reģio ālas ozī es auto eļa P49
Kārsava – Ludza – Ezernieki rekonstrukciju.
Auto eļa reko struk ija u segu a k alitātes
uzla oša a ūtiski ei i ās o ada e trālās u
die idu daļas s iedza ī u u attīstī u.
No ada ozī es tra sporta saites
Lai odroši ātu isu teritoriju sas iedza ī u,
o ada līdzs arotā attīstī ā ūtiska lo a ir valsts
ietējās ozī es eļie , tie
jā ūt tei a ā
teh iskā stā oklī saistītie ar augstāka lī eņa
tra sporta asī .

 Apdzī otajās ietās jā odroši a isā k alitātes
or ā
u
ides aizsardzī as prasī ā
at ilstošu
e tralizētu
ūde sapgādes
u
otekūdeņu sa ākša as u
o adīša a sistē u
iz eide, jā odroši a opti āls siltu apgādes
risi āju s.
 Novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija at alsta
e ergoapgādes i frastruktūras attīstī u u
oder u i for ā ijas sistē u iz eidi, odroši ot
augstas k alitātes i frastruktūru isā o ada
teritorijā.
 Novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija at alsta
atkritu u
apsai iekoša as
sistē as
pil eidoša u u
oder izā iju.
VADLĪNIJAS TRANSPORTA UN
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PLĀNOŠANAI
1. Jāat alsta tra sporta u loģistikas pakalpoju u
attīstī a kā o ada attīstī as prioritāte.
2. Jā ei i a tra sporta apkalpes i frastruktūras
tīkla
iz eidoša a
u
attīstīša a
ap
starptautiskas,
a io ālas u
reģio ālas
ozī es eļie .
3. Jāreko struē reģio ālas u
ietējas ozī es
eļu tīkls, lai odroši ātu isu apdzī oto ietu
sas iedza ī u u la u satiks i ar lakus
o adie u apdzī otajā ietā .
4. Jāiz eido efektī a sa iedriskā tra sporta
sistē a.
5. Paš aldī as teritorijas attīstī as doku e tos
jāparedz
elo eliņu tīklu izveide, ielas
kājā gājējie , pastaigu u tūris a takas.
6. Plā ojot iz aiņas teritorijas struktūrā, ispir s
jāre o ē esošās apdzī otās ietas ar jau
pastā ošo tra sporta i frastruktūru, tās
la iekārtojot u paplaši ot, e is eidot jau as
ap ū es teritorijas, kas prasītu papildus jau u
eļu tīklu iz ū i.
7. Ap ū e jāplā o tādā attālu ā o eļie , kas
eprasa papildus pasāku us aizsardzī ai pret
autotra sporta radīto troks i, izplūdes gāzē
u itu egatī o ietek i.
8. Novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija atbalsta
dzelz eļa tra sporta attīstī u, k alitātes
uzla oša u
u
eļā
pa adītā
laika
sa azi āša u.
9. Teritorijas attīstī as plā oša as doku e tos
jāparedz
isu ciemu ap ū es teritoriju
i že ierteh iskas apgādes odroši āju s.
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10.Lai ra io āli iz a totu teritoriju, jāparedz pē
iespējas
ko pakta
isu
i že iertīklu
ko e trēša a koridoros gar auto eļie
ai
dzelz eļie .

11.Jāpre izē rūp ie isko u teh isko a āriju riska
o jektu iz ietoju s u teritoriju ro ežas,
jā osaka iero ežoju i šajās teritorijās.

2.2.2. Dinamiskas lauku teritorijas un
kvalitatīva vide

Lai ei i ātu novada lauku teritoriju ekonomisko
attīstī u, paaugsti ātu iedzī otāju dzī es kvalitāti,
sagla ātu u vairotu esošās agātī as, Ludzas
ovada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija izdala
lauku teritoriju fu k io āli u telpiski svarīgākos
areālus:

Di a isku lauku teritoriju stipri āša as ērķis ei i āt lauku apdzī oto ietu ārpus Ludzas pilsētas
un ciemu teritorijā
so iālo un ekonomisko
attīstī u, lai sagla ātu lauku, īpaši attālāko
teritoriju, ekonomisko akti itāti u apdzī otī u.
Pašreiz reģio a lauku ap idos eko o ika alstās uz
di ā
ozarē
– tradi io ālo lauksai ie ī u
(ze kopī a, lopkopī a
u
ežsai ie ī u
ežizstrāde u
kokapstrāde . Lauku apvidu
atdzī i āša ai jā otiek, sagla ājot tradi io ālās
ozares, orie tējot tās uz spe ializā iju u jau u
ozaru, pie ēra , ioloģisko lauksai ie ī u,
iškopī u,
aitkopī u
u
atjau oja ie
energoresursiem. Vienlaikus lauku teritorijās
attīstā as jau as ozares, kā prioritāti osakot
tūris u, transporta u loģistikas uzņē u u
dar ī u lielāko transporta koridoru tu u ā,
sapropeļa iegu i.
LAUKU TERITORIJU ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
MĒRĶI:

 Ludzas ovads ir vie s o zaļākajie
u
ekoloģiski tīrākajie
Latvijas un Latgales
reģio a o adie – agātie da as resursiem,
skaistā ai a ā , tīrie ūdeņie .

 Novada lauku teritorijas ir ekonomiski
dinamiskas, ar attīstītu u
daudz eidīgu
sai ie isko dzī i.

lauksai ie ī as attīstī as
teritorijas
ežsai ie ī ai ozī īgas
teritorijas

tūris a attīstī as teritorijas
ražoša as, loģistikas u tra zīta
attīstī as teritorijas
jaukta, ozaīk eida ze es
iz a toša as teritorijas

Šī teritorijā
oteiktās galve ās fu k ijas ūs
prioritārās, itas, pakārtotās fu k ijas edrīkstēs
ko fliktēt ai apdraudēt gal e o fu k iju.

 Sagla ātas ovada u ikālās tradī ijas, agātais
da as u kultūras
a toju s, kas iz eļ
Latgales sa da ī u itu Lat ijas reģio u idū.
 Novadā
av atpalikušu u
eapdzīvotu
o aļu, arī isattālākās teritorijas iekļaujas
o ada so iālajā, kultūras u politiskajā dzī ē.
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LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Lauksai ie ī as attīstī a tiek at alstīta isā
o ada teritorijā,
et ilgtspējīgas attīstī as
stratēģija ak e tē lauksai ie ī as attīstī as
teritorijas – zo as, kur prioritāte
ūs
lauksai ie iskai ražoša ai. Teritoriju attīstī as
gal e ā prioritāte ūs isa eida lauksai ie iskā
dar ī a,
īpaši
at alstot
lielražoša u,
lauksai ie ī as produk ijas pārstādi, ioloģisko
lauksai ie ī u.
Par lauksai ie ī as attīstī ai ozī īgu teritoriju
tiek oteikti airāki areāli 5.attēls .

2030
 Lauksai ie ī as attīstī as teritorijās
a
pieļauja a ērtīgo lauksai ie ī as ze ju
tra sfor ā ija
itos ze es iz a toša as
veidos.
 Jā odroši a
eliorā ija sistē u u polderu
hidroteh isko ū ju pil ērtīga fu k io ēša a
u to apsai iekoša a, ei ot rekonstrukciju.
 Na pieļauja a īpaši ērtīgo lauksai ie ī as
ze ju tra sfor ā ija itos iz a toša as eidos,
degradēša a, aizaudzēša a ar krū ie ,
ezālē u
eliorā ijas sistē u sagrauša a.
 Lauksai ie ī as ze ju nogabalos, kuru zemes
k alitātes o ērtēju s a ze āks par
allē u oga ala platī a a
azāka par
ha a at alstā a ap ežoša a.
 Mi i ālā jau eidoja ā lauksaimnie ī as
zemju zemes ie ī u platī a - 2 ha.
 Tiek
at alstīta
teritoriju
iz a toša as
dažādoša a – tūris s, ražoša a, derīgo
izrakteņu iegu e, pakalpoju u s iegša a.

MEŽSAIMNIECĪBAI NO)ĪMĪGAS TERITORIJAS
No ada teritorijā
ežsai ie ī a ir s arīga
ekonomikas nozare. Ņe ot ērā esošo
ežu
teritoriju iz ietoju u, ilgtspējīgas attīstī as
stratēģija nosaka
ežsai ie ī ai ozī īgākās
novada teritorijas (6.attēls .

5.attēls. Lauksai

ie ī as attīstī as teritorijas

Noga ali raksturojas ar augstāku lauksai ie ī as
ze ju kadastrālo ērtī u, lielākajā
ie laidus
eliorētajā lauksai ie ī as ze ju platī ā .
Areālos sagla āja as lauksai ie ī as teritorijas,
paredzot arī daudz eidīgus alter atī us odar es
veidus – tūris s, zi kopī a, a at ie ī a u. .
VADLĪNIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJU
ATTĪSTĪBAI

 Lauksai ie ī as attīstī as teritorijās par
prioritāti uzskatā a isa eida lauksai ie iskā
dar ī a, īpaši at alstot lielražoša u u
lauksai ie ī as produk ijas pārstādi.

6.attēls. Mežsai

ie ī as attīstī as teritorijas
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VADLĪNIJAS MEŽSAIMNIECĪBAS TERITORIJU
I)MANTOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI

 Teritorijās prioritāte
ūs ilgtspējīga
ežu
resursu apsai iekoša ai u iz a toša a,
atjau ojot
ežus
u
az ērtīgākās
lauksai ie ī as teritorijas ap ežojot.
 Teritorijās tiek at alstīta ar kokapstrādi saistītu
ražotņu attīstī a – koks es pārstrāde, ē eļu
u
gald ie ī as izstrādāju u ražoša a,
ū ko struk iju ražoša a, koks es ķī ija u. .,
sti ulējot jau u dar a ietu raša os.
 Tiek at alstīta arī derīgo izrakteņu iegu es,
edī u tūris a u da as tūris a attīstī a,
eidojot at ilstošu i frastruktūru. Na izslēgta
arī
eliela
ēroga
lauksai ie ī as,
zi sai ie ī as, a at ie ī as u
dažādu
pakalpoju u uzņē u u eidoša as iespēju.
 Teritoriju attīstī as iespējas jāsa ala sē ar
itie
iespēja ajie
attīstī as eidie , lai
egatī i eietek ētu ežsai ie ī as attīstī u.
 Mi i ālā jau eidoja ā eža teritoriju zemes
ie ī u platī a - 2 ha.
 Paredzot
e ērtīgāko
lauksai ie ī ā
izmantojamo
zemju
ap ežoša u,
nav
pieļauja a augst ērtīgu ai a u u kultūras
pie i ekļu aizsegša a.

TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija at alsta
augstas k alitātes tūris a i frastruktūras attīstī u,
pil ērtīgi iz a tojot la ēlīgos da as apstākļus,
skaistās ai a as, da as resursus u u ikālo kultūras
mantojumu.
Ar daudz eidīgiem tūris a produktiem Ludzas
o ads iekļausies Latgales reģio a u plašāka
ēroga tūris a tīklos.
Tūris a attīstī a tiek at alstīta u ei i āta isā
o ada teritorijā, jo daudzās teritorijās ir augsts
tūris a pote iāls, to ēr kā īpašas tūris a
attīstī as teritorijas iz elta Ludzas pilsēta u
ezerie
agātākie o ada ap idi, kur tūris s
oteikts kā gal e ā ilgter iņa attīstī as prioritāte
(7.attēls .

7.attēls. Tūris a attīstī as teritorijas

VADLĪNIJAS TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJU
IZMANTOŠANAI

 Prioritāte - tūris s u ar rekreā iju saistītās
dar ī as u i frastruktūras attīstī a, kā arī
tūris a resursu – dabas vides, ainavu,
kultūr ēsturiskās
ides
u
pie i ekļu
sagla āša a u aizsardzī a.
 Tiek at alstīta saprātīga ze es u
ū ju
iz a toša as politika, lai eapdo ātu dar ī u
dēļ etiktu zaudētas kultūras, ai a u u da as
ērtī as.
 Ludzas pilsēta ar ie ēroja ie
a io āla
ēroga tūris a o jektie
Ludzas pilsdrupas,
Ludzas pilsētas ēsturiskais e trs u. . , arī
turp āk attīstīsies kā o ada tūris a attīstī as
centru, piedā ājot
o ada ap eklētājie
augst ērtīgus tūris a produktus u k alitatī u
i frastruktūru.
 No ada e trālo daļu raksturo krāšņu ai a u
daudz eidī a, ko eido daudzie ezeri, pakal i,
eži, pļa as u lauki, arī šeit ko e trēti daudzi
iz ili kultūras pie i ekļi u ie ie īti tūris a
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objekti. Teritorijā at alstā a esošo u
ei i ā a jau u tūris a produktu u
i frastruktūras attīstī a.
 Novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija osaka,
ka tūris a attīstī ai jāturpi ās saskaņoti ar
da as aizsardzī u, liekot uzsvaru uz kultūras u
rekreā ijas tūris u.
 Tūris a attīstī as teritorijās tiek at alstīta
lauksai ie ī as, zi sai ie ī as, a at ie ī as
u dažādu pakalpoju u uzņē u u eidoša u,
kas ie ēroja i dažādos u paplaši ās tūris a
produktu klāstu.
RAŽOŠANAS, LOĢISTIKAS UN TRAN)ĪTA
ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija at alsta
tra sporta i frastruktūras, loģistikas u tra zīta
apkalpes zonu eidoša os gar alsts gal e o
auto eļu A u dzelz eļa lī iju. Ludzas pilsēta ar
plašākajā
ražoša as teritorijā
u
esošie
ražoša as o jekti lauku teritorijā dar osies kā
ražoša as at alsta teritorijas 8.attēls

2030

VADLĪNIJAS RAŽOŠANAS, LOĢISTIKAS UN
TRANS)ĪTA TERITORIJU I)MANTOŠANAI





Teritorijās tiek at alstīta ražoša as,
loģistikas u tra zīta ū ju attīstī a.
Ra io āli jāiz a to esošā i frastruktūra –
dzelz eļa atzari, sliežu eļi, olikta u ēkas
u ū es.
Loģistikas u pakalpoju ā zo ā jāparedz
epie ieša ā
i frastruktūra
u
daudz eidīgi
pakalpoju i
teh iskā
apkope, degvielas uzpildes stacijas,
ēdi āša as
u
itu
pakalpoju u
saņe ša as ietas .

JAUKTA, MO)AĪKVEIDA )EMES I)MANTOŠANAS
TERITORIJAS
Pārējās lauku teritorijās tiek at alstīta jaukta
ozaīk eida ze es iz a toša a ar daudz eidīgu
saimniecisko dar ī u.

8.attēls. Ražoša as attīstī as teritorijas
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2.3. Ludzas ovada vēla ā telpiskās
attīstī a struktūra
No ada perspektī o telpisko struktūru osaka
sa starpēji i tegrēts gal e o telpisko ele e tu
kopums (9.attēls . Lai Ludzas o ads attīstītos kā
dinamisks, ekonomiski ko kurētspējīgs, ar augstu
dzī es lī e i u
izglītotie
iedzī otājie ,
sagla ājot u ikālās da as ērtī as u sa u
ide titāti, ilgtspējīgas attīstī as stratēģija iezī ē
ilgtspējīgas u
līdzs arotas novada telpiskās
struktūras odeli.

2030

LUDZAS NOVADA PERSPEKTĪVĀ TELPISKĀ
STRUKTŪRA PARED):
 ei i āt saliedētas u poli e triskas apdzī oju a
sistē as attīstī u.
 attīstīt tra sporta i frastruktūru, odroši āt la u
novada sas iedza ī u.
 attīstīt at ērto telpu u lauku teritorijas kā
o ada ilgtspējīgas izaugsmes galveno balstu.

9.attēls. Novada perspektīvā telpiskā struktūra
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1.pieliku s. Kritēriji apdzīvoju a
e tru lī eņie 4
Ludzas novada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija
nosaka reģio ālas, ietējas ozī es e tros un
at ērtās telpas apdzī otajās ietās šādu i i ālo
pakalpoju u klāstu:
1.
Atvērtās telpas apdzīvotajās vietās
jā odroši a:
 k alitatī i teleko u ikā iju pakalpoju i – fiksētie
ai o ilā telefo a sakari u pieeja i ter eta ;
 sa iedriskais tra sports izglītī as iestāžu u
darbavietu sasniegša ai;
 pārtikas u pir ās epie ieša ī as pre es;
 ūde sapgādes u
otekūdeņu ka alizā ijas
sistē a;
 pietieka a e ergoapgādes jauda.
2.
Vietējās ozī es e tros jā ūt:
 ietējās paš aldī as ad i istratī ajie
pakalpojumiem;
 pir sskolas izglītī as iestādei vai iespējai
izglītī as iestādēs odroši āt ēr u ap ā ī u;
 pa atskolai ai odroši āt tra sportu ēr u
ogādāša ai tu ākajā skolā;
 i liotēkai;
 publiski pieejamam interneta punktam;
 pir ās epie ieša ī as pārtikas u rūp ie ī as
preču eikala ;
 ģi e es ārsta prakses vietai;
 pieeja ie
eatlieka ās edi ī iskās palīdzī as
pakalpojumiem;
 e tralizētai ūde sapgādes, otekūdeņu
attīrīša as sistē ai;
 el ā segu a eļa līdz o ada ozī es
centram vai galvenajam vai reģio ālas ozī es
auto eļa ;
 pu liski pieeja ā atpūtas teritorijā estrāde,
parks u.c.);
 sabiedriskajam transportam ar pieturvietu,
 pieeja ie so iālā dar i ieka u itu paš aldī as
spe iālistu pakalpoju ie ;
 pasta odaļai;
 aptiekai;
 teritorijai, kas paredzēta ražoša as o jektu
attīstī ai.

4

kritēriji oteikti Latgales reģio a teritorijas plā oju ā
2026.g.

3.
Reģio ālas ozī es e tros jā ūt:
 ispārējās idējās izglītī as iestādei ar sporta āzi;
 pir sskolas izglītī as iestādei;
 ģi āzijai;
 ūzikas ai ākslas skolai ;
 profesio ālās izglītī as iegu es iespējā ;
 pieaugušo izglītī as iegu es iespējā ;
 i terešu izglītī as iegu es iespējai ūzikas,
ākslas, sporta skolai ;
 lokālai daudzprofilu ai spe ializētai sli ī ai ai
pri ārās eselī as aprūpes iestādei;
 pieeja ie a ulatorās eselī as aprūpes
pakalpojumiem;
 neatlieka ās edi ī iskās palīdzī as die esta
atbalsta vietai;
 so iālās aprūpes die esta ;
 VUGD postenim;
 policijas iecirknim;
 fi a šu pakalpoju ie
a kas filiālei ai
a ko āta ;
 akts īt ē
ies ī ai, oteli u. t l. ;
 sa iedriskās ēdi āša as iestādei kafej ī ai,
bistro u. tml.);
 tūris a i for ā ijas entram;
 tautas namam;
 ielu apgaismojumam;
 e tralizētai ūde sapgādes u otekūdeņu
sa ākša as sistē ai;
 pu liskai zaļajai zo ai – parkie , apstādīju ie ;
 ietējie
asu edijie laikraksts, radio, TV ;
 sporta āzei stadio s, peld asei s u. . ;
 iekšēja sabiedriskajam transportam;
 dažādie i for ā ijas e trie izglītī as,
tūris a, uzņē ējdar ī as at alsta u. . ;
 rī ā teritorijā
ājokļu, i frastruktūras,
pakalpoju u u ražoša as attīstī ai;
 alsts i stitū iju filiālē u reģio ālajā
odaļā .

.-
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2.pielikums. Iz a totās literatūras u datu avotu saraksts
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