5.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.3
Apstiprināti ar Ludzas novada domes 23.01.2020.
sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 14.§)
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PLĀNS
2020.GADA BUDŽETAM
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Atbildīgā iestāde

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
rezultatīvie rādītāji

ES
finansējums,
EUR

Valsts
budžeta
finansējums
EUR

VTP1
Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamība
1.
Ludzas pilsētas
Attīstības un
Izbūvēts Ludzas pilsētas
ģimnāzijas peldbaseina nekustamā
ģimnāzijas peldbaseins,
būvniecība
īpašuma nodaļa
relaksācijas zona
2.
Ludzas pilsētas
Ludzas pilsētas
Ludzas pilsētas
ģimnāzijas teritorijas
ģimnāzija
ģimnāzijas teritorijas
labiekārtošana
labiekārtošana (izbūvēti
celiņi, nobruģēts
laukums)
3.
Tautas tērpu iegāde
Ludzas pilsētas
Iegādāti tautas tērpi
Ludzas pilsētas
ģimnāzija
ģimnāzijas vajadzībām
4.
Pildas pamatskolas ēkas Attīstības un
Veikti Pildas
telpu vienkāršotā
nekustamā
pamatskolas ēkas telpu
atjaunošana
īpašuma nodaļa,
vienkāršotās
(pielāgošana PII
Pildas pamatskola atjaunošanas darbi
vajadzībām)
5.
Bērnu rotaļu laukuma
Attīstības un
Izbūvēts rotaļu laukuma
44880
izveide pie Pildas
nekustamā
izbūvei Pildas
pamatskolas (LEADER īpašuma nodaļa
pamatskolā
projekts)

Valsts kases
aizņēmumi,
EUR

409558

Pašvaldības
finansējums,
EUR

140116

107031

7055

200000

6755

6.

7.

Pildas pamatskolas
stadiona skrejceliņu
atjaunošana (LEADER
projekts)
Stadiona “Vārpa”
pārbūves tehniskā
projekta izstrāde

8.

Ēkas, Sporta iela 21,
vienkāršotās
atjaunošanas tehniskā
projekta izstrāde,
būvdarbu veikšana

9.

Ludzas Mūzikas
pamatskolas logu
nomaiņa aktu un sporta
zālēs
Datorklases ierīkošana
Ludzas Mūzikas
pamatskolā
Ludzas Mūzikas
pamatskolas ieejas
kāpņu remonts
Ventilācijas sistēmas
ierīkošana Istras PII
Briģu PII ēkas jumta un
koridora remonts

10.

11.

12.
13.

14.

PII “Pasaciņa”
teritorijas
labiekārtošanas darbi

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Izbūvēti (atjaunots
segums) Pildas
pamatskolas stadiona
skrejceliņi
Izglītības,
Izstrādāts tehniskais
kultūras un sporta projekts stadiona
pārvalde, Sporta
“Vārpa” pārbūvei
skola, Attīstības
un nekustamā
īpašuma nodaļa
Sporta skola,
Izstrādāta tehniskā
Attīstības un
dokumentācija, veikti
nekustamā
būvdarbi
īpašuma nodaļa
energoefektivitātes
paaugstināšanai ēkā
Sporta ielā 21, Ludzā
Ludzas Mūzikas
Nomainīti logi Ludzas
pamatskola
mūzikas pamatskolas
logi aktu un sporta zālēs
Ludzas Mūzikas
pamatskola
Ludzas Mūzikas
pamatskola
Istras PII
Briģu PII
PII “Pasaciņa”

Ierīkota datorklase
Ludzas Mūzikas
pamatskolā
Veikts ieejas kāpņu
remonts Ludzas Mūzikas
pamatskolā
Ierīkota ventilācijas
sistēma Istras PII
Veikts Briģu PII ēkas
jumta un koridora
remonts
PII “Pasaciņa” teritorijas
labiekārtošanas darbi
(bruģēta gājēju celiņu
ierīkošana, lieveņu
remonts, lietus ūdens

45000

7000

40000

23000

7045

10000

3632

1500
3490

31368

15.

16.

PII “Pasaciņa” kodu
atslēgas uz 7 ieejas
durvīm ierīkošana
PII “Namiņš” teritorijas
labiekārtošanas darbi

PII “Pasaciņa”
PII “Namiņš”

novadīšanas sistēmas
tīrīšana un remonts)
7 ieejas durvīm
ierīkošana PII “Pasaciņa”
PII “Pasaciņa” teritorijas
labiekārtošanas darbi
(izbūvēts bruģēta gājēju
celiņu)
Ieejas durvīm ierīkošana
PII “Namiņš”

PII “Namiņš” kodu
PII “Namiņš”
atslēgas uz ieejas
durvīm ierīkošana
18.
Šūpoļu uzstādīšana PII
PII “Namiņš”
Uzstādītas šūpoles PII
“Namiņš” teritorijā
“Namiņš” teritorijā
19.
Veļas mazgājamās
PII “Namiņš”
Iegādāta veļas
mašīnas iegāde PII
mazgājamā mašīna PII
“Namiņš” vajadzībām
“Namiņš” vajadzībām
20.
PII “Rūķītis”
PII “Rūķītis”
Izstrādāts tehniskais
saimniecības šķūņa
projekts PII “Rūķītis”
pārbūves tehniskā
saimniecības šķūņa
projekta izstrāde
pārbūvei
21.
PII “Rūķītis” kodu
PII “Rūķītis”
PII “Rūķītis” ieejas
atslēgas uz ieejas
durvīm ierīkots kodu
durvīm ierīkošana
atslēgas
22.
Smilšu kastes izbūve
PII “Rūķītis”
Izbūvētas smilšu kastes
rotaļu laukumā PII
rotaļu laukumā PII
“Rūķītis” teritorijā
“Rūķītis” teritorijā
23.
Bērnu un rotaļu
Attīstības un
Izbūvēts bērnu un rotaļu
laukuma izbūve Ludzas nekustamā
laukums Ludzas pilsētā
pilsētā
īpašuma nodaļa
RV2: Kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība
24.
Projekts
Attīstības un
Izveidots
"Daudzfunkcionālā
nekustamā
daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu
īpašuma nodaļa
sociālo pakalpojumu
centra izveide Ludzā"
centrs Ludzā
Nr.9.3.1.1/8/I/008
17.

2145

28342

1226

2145
2420

2000

663

1116

15000

181709

10000

153540

40194

Projekts
Attīstības un
DI pasākumu
“Deinstitucionalizācijas nekustamā
organizēšana
pasākumu īstenošana
īpašuma nodaļa,
Latgales reģionā (DI)”
Sociālais dienests
Nr.9.2.2.1/15/I/005
26.
LEADER "Aprīkojuma Attīstības un
Iegādāts jauns
iegāde kvalitatīvas
nekustamā
aprīkojums SAC
klientu aprūpes un
īpašuma nodaļa
“Ludza” vajadzībām
rehabilitācijas
nodrošināšanai sociālās
aprūpes centrā
“Ludza”"
RV3: Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumu pieejamība
25.

27.

Būvprojekta
aktualizācija Ludzas
pilsdrupu teritorijas
labiekārtošanas darbu
veikšanai, būvdarbu
veikšana

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

28.

Ūdensvada maģistrālo
tīklu nomaiņa
Kinoteātra ēkā
Ludzas
novadpētniecības
muzeja keramikas
darbnīcas pārbūves
tehniskā projekta
izstrāde
Ludzas
novadpētniecības
muzeja ēkas fasādes
krāsošana

Izpilddirektors,
Ludzas Tautas
nams
Ludzas
novadpētniecības
muzejs

29.

30.

Ludzas
novadpētniecības
muzejs

Izstrādāts aktualizētais
būvprojekts Pilsdrupu
teritorijas labiekārtošanas
darbu veikšanai, veikti
būvdarbi (tilta izbūve,
skatu platformas izbūve,
apgaismojuma
ierīkošana)
Nomainīta Kinoteātra
ūdensvada maģistrālie
tīkli
Izstrādāts tehniskais
projekts Ludzas
novadpētniecības muzeja
keramikas darbnīcas
pārbūvei
Atjaunota Ludzas
novadpētniecības muzeja
ēkas fasāde

36134

31741

3527

180749

66596

16245

12000

20709

31.

32.

33.

Apsardzes signalizācijas
ierīkošana Ludzas
novadpētniecības
muzeja teritorijā
Orientēšanas sacensības
“Kāpa 2020”
Istalsnas bibliotēkas
ēkas jumta remonts

RV4: Efektīvā publiskā pārvalde
34.
Valsts un pašvaldības
vienotā klientu
apkalpošanas centra
izveide
35.
Telpu remonts,
kondicionēšanas
sistēmu ierīkošana ēkā
Raiņa ielā 16, Ludzā
36.
LRAA biedru nauda

Ierīkota apsardzes
signalizācija Ludzas
novadpētniecības muzeja
teritorijā
Izglītības,
Organizētas orientēšanas
kultūras un sporta sacensības “Kāpa 2020”
pārvalde
Isnaudas pagasta Veikts Istalsnas
pārvalde
bibliotēkas ēkas jumta
remonts
Ludzas
novadpētniecības
muzejs

1593

4000

4200

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Izveidots Klientu
apkalpošanas centrs

Izpilddirektors

Veikts telpu remonts,
kondicionēšanas sistēmu
ierīkošana ēkā Raiņa ielā
16, Ludzā
Biedru nauda

59268

50000

130706

4579

37.

Biedrības “Ludzas
rajona partnerība”
biedru nauda

Biedru nauda

2800

38.

Biedru nauda

4150

39.

Biedrības “Eiroreģiona
“Ezeru zeme”” biedru
nauda
LPS

40.

LPIA

41.

RACA biedru nauda

42.

Latgales SEZ pārvaldes
nodrošināšana

11880
1000
Biedru nauda

5915
2641

VTP2
Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Transporta infrastruktūras attīstība
43.
Būvprojekta izstrāde
Attīstības un
Izstrādāts būvprojekts
12088
J.Soikāna, Krāslavas,
nekustamā
J.Soikāna, Krāslavas,
Smilšu, Miera ielu
īpašuma nodaļa
Smilšu, Miera ielu
pārbūvei
pārbūvei
45.
Skolas ielas posmā no
Izpilddirektors
Atjaunots segums Skolas
41551
Latgales ielas līdz
ielas posmā no Latgales
Blaumaņa ielai seguma
ielas līdz Blaumaņa ielai,
atjaunošana, Ludzā
Ludzā
46.
Baznīcas ielas, Ludzā
Attīstības un
Aktualizēts Baznīcas
11471
pārbūves būvprojekta
nekustamā
ielas, Ludzā pārbūves
aktualizācija
īpašuma nodaļa
būvprojekts
47.
Atbalsta sienas
Attīstības un
Izstrādāts tehniskais
Kr.Barona ielā pārbūves nekustamā
projekts atbalsta sienas
tehniskā projekta
īpašuma
pārbūvei Kr.Barona ielā
izstrāde
48.
Izmaksu un ieguvumu
Attīstības un
Izstrādāta izmaksu un
analīzes izstrāde SAM
nekustamā
ieguvumu analīze SAM
5.6.2. un 3.1.1.
īpašuma
5.6.2. un 3.1.1.
projektiem
infrastruktūras
projektiem
49.
L.Ezerkrasta ielas
Attīstības un
Izstrādāta L.Ezerkrasta
pārbūves koncepcijas
nekustamā
ielas pārbūves koncepcija
un būvprojekta
īpašuma,
un būvprojekts minimālā
minimālā sastāvā
būvvalde
sastāvā
izstrāde
50.
Garāžas jumta remonts, Izpilddirektors
Veikts garāžas jumta
1.maija ielā 15, Ludzā
remonts
51.
Tilta pārbūves Pildas
Attīstības un
Izstrādāts tehniskais
20000
pagastā tehniskā
nekustamā
projekts Pildas pagastā,
projekta izstrāde,
īpašuma
būvdarbi
veikti būvdarbi
25627
52.
SAM 5.6.2.
Attīstības un
Izbūvēti ūdensvada un
85060
“Infrastruktūras attīstība nekustamā
kanalizācijas tīkli
uzņēmējdarbības
īpašuma
Banonijas ceļā

6074

12904

10000

10000

909

veicināšanai Ludzas,
Kārsavas un Ciblas
novados”; Nr.
5.6.2.0/16/I/006
(ūdensvads, kanalizācija
Banonijas ceļš)
53.
Industriālās teritorijas
Attīstības un
būvprojekta izstrāde,
nekustamā
Krāslavas ielā 1, Ludzā īpašuma
RV2: Vides un enerģētikas infrastruktūras attīstība
54.
Lietus kanalizācijas
Izpilddirektors
ierīkošana Liepājas ielā
22b, Ludzā
55.
Dūmvadu remonti
Izpilddirektors
pašvaldības dzīvojamās
mājās
56.
Mājas sienu
Izpilddirektors
apgleznošana Kuļņeva
ielā pie Ludzas
novadpētniecības
muzeja
57.
Ūdensvada un
Izpilddirektors
kanalizācijas
pieslēgumu ierīkošana
pašvaldības īpašumiem
58.
Jaunu pontonu
Attīstības un
izgatavošana Ludzas
nekustamā
Mazajā ezerā
īpašuma nodaļa
59.
Ezera pludmales
Izpilddirektor
labiekārtošana
60.
Cirmas ezera pludmales Cirmas pagasta
labiekārtošana
pārvalde
61.
Līdzfinansējuma
Izpilddirektors,
piešķiršana nekustamo
Attīstības un
īpašumu pieslēgšanai
nekustamā
centralizētajai
īpašuma nodaļa
ūdensapgādes un

Izstrādāts būvprojekts
objektā Krāslavas iela 1,
Ludzā

40926

Ierīkota lietus
kanalizācija Liepājas ielā
22b, Ludzā
Veikti dūmvadu remonti
pašvaldības dzīvojamās
mājās
Apgleznotas sienas mājai
Kuļņeva ielā pie Ludzas
novadpētniecības muzeja

60000

Ierīkots ūdensvada un
kanalizācijas pieslēgumi
pašvaldības īpašumiem

10000

Izgatavoti jauni pontoni
Ludzas Mazajā ezerā

14000

Labiekārtota Dūnakļu
ezera pludmale
Labiekārtota Cirmas
ezera pludmale
Piešķirts līdzfinansējums
daudzdzīvokļu māju
siltināšanai un pagalmu
labiekārtošanai

5000

15000

20000

18000

3000
60000

62.

63.

kanalizācijas sistēmai
saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem
Ūdens atdzelžošanas
iekārtu tehniskā
apkalpošana Ņukšu
pagastā
EKII-3/17
“Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar
viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām Ludzas
pilsētā”
Meža apsaimniekošanas
plāna izstrāde

Ņukšu pagasta
pārvalde

Veikta ūdens
atdzelžošanas iekārtu
tehniskā apkalpošana
Ņukšu pagastā
Izbūvēts LED
apgaismojums Ludzas
pilsētā

Izpilddirektors,
Izstrādāts meža
Attīstības un
apsaimniekošanas plāns
nekustamā
īpašuma nodaļa
RV3: Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana
65.
Līdzfinansējuma
Izpilddirektors,
Piešķirts līdzfinansējums
piešķiršana
Attīstības un
daudzdzīvokļu māju
daudzdzīvokļu māju
nekustamā
siltināšanai un pagalmu
siltināšanai un pagalmu īpašuma nodaļa
labiekārtošanai
labiekārtošanai saskaņā
ar saistošajiem
noteikumiem
66.
Līdzfinansējuma
Izpilddirektors,
Piešķirts līdzfinansējums
piešķiršana Ludzas
Attīstības un
Ludzas pilsētas
pilsētas kultūrvēsturiskā nekustamā
kultūrvēsturiskā centra
centra saglabāšanai
īpašuma nodaļa
saglabāšanai
saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem
67.
Dzīvojamās ēkas logu
Istras pagasta
Nomainīti dzīvojamās
un durvju nomaiņa
pārvalde
ēkas logi un durvis Istras
Istras pagastā
pagastā
68.
Logu un durvju
Rundēnu pagasta Nomainīti logi un durvis
nomaiņa Rundēnu
pārvalde
Rundēnu pagastā
pagastā
64.

6808

145779

5000

150000

1000

797

2000

69.

Pašvaldības dzīvojamā
fonda sakārtošana
(remonts) Pureņu
pagastā

Izpilddirektors

Izremontēti divi
pašvaldības dzīvokļi
Pureņu pagastā

3000

VTP3
Novada konkurētspējas palielināšana
RV1: Uzņēmējdarbības labvēlīgas vides veidošana
70.
Jauniešu nodarbinātības Attīstības un
Organizēta jauniešu
programma vasaras
nekustamā
nodarbinātības
laikā
īpašuma nodaļa
programma
71.
Konkurss “Esi
Attīstības un
Organizēts konkurss “Esi
uzņēmējs Ludzas
nekustamā
uzņēmējs Ludzas
novadā”
īpašuma nodaļa
novadā”
Tiks iegādāts inventārs un
72.
Kulinārijas mantojuma
Attīstības un
32154
aprīkojums
TIC
pasākumu
un tradicionālo arodu
nekustamā
organizēšanai
iemaņu saglabāšana un
īpašuma nodaļa
veicināšana
Izstrādāti e-mārketinga
73.
Ludzas TIC e-mārketigs Ludzas TIC

10000

15000

5370

pakalpojumi

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

