LUDZAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018 – 2024. GADAM
IV daļa
INVESTĪCIJU PLĀNS 2019. – 2021. 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.
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Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” trešā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”
(10.11.2015. MK noteikumi Nr. 645)

Projekta nosaukums Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) Sadarbības projekts
Statuss: Pabeigts.
Projekta idejas pamatojums Projekta ietvaros tika veikta transporta infrastruktūras sakārtošana Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados, lai paaugstinātu novadu konkurētspēju, sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, darba vietu
un pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos. Plānotās investīcijas tika veiktas projekta iesniedzēja un partneru īpašumā, ar komercdarbību saistītajā teritorijās.
Projekta mērķis: Nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.
Projekta aktivitāšu pamatojums. Kvalitatīvas transporta infrastruktūras attīstībai ir būtiska loma sabalansētas, stabilas, ilgtspējīgas novadu izaugsmes nodrošināšanā un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā. Transporta
infrastruktūras sakārtošana sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados, jo sakārtota ielu/ ceļu virszemes un pazemes infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums labvēlīgas
uzņēmējdarbības vides izveidei un darbības nodrošināšanai. Projekts sniegs ieguldījumu transporta plūsmas, satiksmes drošības un vides kvalitātes uzlabošanā novados. Projekta mērķis un tajā paredzētās darbības atbilst SAM mērķim
– projekta ietvaros tika revitalizētas degradētas teritorijas Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, izbūvējot/pārbūvējot uzņēmumiem nepieciešamo infrastruktūru, tādējādi veicinot novadu ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu
radīšanu. Projekts tika īstenots sadarbībā ar komersantu – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”. Projekta mērķis un aktivitātes atbilst Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldības attīstības programmās definētajiem stratēģiskiem
mērķiem, vidējā termiņa prioritātēm.
Aktivitātes
Ludzas pilsētas Latgales šķērsiela atrodas degradētajā industriālajā teritorijā ar novecojušām komunikācijām, kas tika būvētas un ekspluatētas kopš padomju laikiem. Šeit koncentrējas liels ražošanas un pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumu skaits, un veidojas industriālā zona. Uzņēmumiem ir nepieciešams labs piebraucamais ceļš, komunikācijas, ielas apgaismojums, tāpēc projekta ietvaros Latgales šķērsiela tika pārbūvēta: pārbūvēts asfaltbetona segums,
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas, ierīkots ielas apgaismojums un pārbūvēta elektroapgādes sistēma. Latgales šķērsielā bija nekvalitatīva centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība. Šī iemesla dēļ
komersanti un to darbinieki bija spiesti lietot vietējos risinājumus, kas gan apgrūtina to darbību, gan palielina ar veselību un piesārņojumu saistītos riskus, kas rodas no nepietiekami attīrīta ūdens lietošanas un/vai nepietiekami attīrītu
notekūdeņu novadīšanas apkārtējā vidē. Turklāt, veicot Latgales šķērsielas seguma pārbūvi, var tikt bojāta vecā ūdenssaimniecības infrastruktūra.
Odu iela un Jurdža ielas posms Ludzā kā funkcionālie savienojumi ved pie degradētās teritorijas, kura sākas ar Ciblas novada Banoņejas ceļu. Degradētajā teritorijā darbojas AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” un z/s “Krekeri”,
kas nodarbojas ar kokapstrādi. Šīs ielas ir vienīgais funkcionālais savienojums ar degradēto teritoriju, ko uzņēmumi var izmantot kravu pārvadājumiem, jo citu piebraucamo ielu vai ceļu šai teritorijai nav. Sausajos laika apstākļos ielās
veidojās grants putekļi, kuru dēļ radās papildus izdevumi ielas iedzīvotājiem. Mitros laika apstākļos ielas bija ļoti grūti izbraucamas, un kravas transports bojāja ielas arvien vairāk, izraisot vietējo iedzīvotāju neapmierinātību.
Apgaismojumam Odu un Jurdža ielā tika izmantota AS “Sadales tīkls” infrastruktūra – gaismekļi bija uzstādīti uz elektropārvades līnijas balstiem. Apstādījumi iestiepās ielas braucamajā daļā un ierobežo redzamību, draudot
satiksmes norisei un iedzīvotāju drošībai. Drošai piekļuvei pie uzņēmumiem tika izbūvēts asfaltbetona segums Jurdža ielas posmā no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai un Odu ielā līdz Ludzas pilsētas robežai, kā arī tika pārbūvēts ielas
apgaismojums.
Odu ielu ģeogrāfiski turpina Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas autoceļš Z-16, kas atrodas degradētajā teritorijā. AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” atrodas uz Banoņejas ceļa.
Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīku degradētajā teritorijā veidojas lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu klasteris, kas atrodas salīdzinoši nelielā teritorijā. Tas ir viens no svarīgākajiem iemesliem, lai kopīgi koordinētu
un saskaņotu kopējo infrastruktūras attīstību. Šajā degradētajā teritorijā atrodas pašvaldības ceļš Nr. 154 Klonešnīki–Griudinīši–Strodi. Ceļa izmantošanas intensitāte ir samērā augsta: to izmanto ne tikai ražošanas uzņēmumi, bet arī
zemnieki labības novākšanas laikā, apkārtējo zemes platību apstrādāšanai un uzturēšanai. Pirms projekta īstenošanas ceļa stāvoklis bija neapmierinošs: grants segums nolietojies, bedrains. Braucot pa ceļu, radās papildu ekspluatācijas
izmaksas, palielinājās transportlīdzekļu nolietojums. Ceļa pārbūves rezultātā tika garantēta droša transportlīdzekļu satiksme visu gadu, kā arī uzlabota vides kvalitāte kopumā. Ja projekts netiktu realizēts, ceļa stāvoklis strauji
pasliktinātos un kļūtu neizbraucams mitrajos laika apstākļos.
Lai nodrošinātu nepieciešamu ūdenssaimniecības infrastruktūru komersantiem, kas darbojas Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos, tika izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar kanalizāciju, ūdensvadu un pievedceļu.
Mežvidu pagasta Klonešnīku degradētajā teritorijā strādā viens no lielākajiem uzņēmumiem Kārsavas novadā – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”. Tā darbības paplašināšana nebija iespējama bez elektrosadales pazemes līnijas slodzes
palielināšanas, kas prasīja ievērojamus finansiālos ieguldījumus. ES finansējuma piesaiste elektrosadales pazemes līnijas slodzes palielināšanai deva iespēju uzņēmumam attīstīt savu ekonomisko aktivitāti, sniedzot ieguldījumu
novada attīstībā (šis uzņēmums bija izstrādājis tehnisko projektu un iesaistījās projektā kā sadarbības partneris, nodrošinot līdzfinansējumu šai darbībai.
Projekta partneri
Finansējuma saņēmējs – Ludzas novada pašvaldība
Sadarbības partneri: Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, SIA “Kārsavas namsaimnieks”
Potenciālie komersanti, investori: Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados reģistrētie uzņēmumi
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Notika tikšanās ar uzņēmējiem, kuri gatavi investēt savā uzņēmuma attīstībā
Partnerībai jāsasniedz iznākuma rādītāji pēc projekta noslēguma.
1. Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados (Nr. 5.6.2.0/16/I/006)
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Projekta nosaukums: Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā
Sadarbības projekts
Finansējuma saņēmējs – Ludzas novada pašvaldība
Sadarbības partneri: Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība
Projekta idejas pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra, kura atrodas pašvaldību industriālajās zonās vai teritorijās, kur darbojas ražošanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu skaits, lai radītu kvalitatīvu vidi
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novadu konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba vietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Investīcijas ir plānots ieguldīt degradēto teritoriju sakārtošanai. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja un pašvaldību kā sadarbības partneru īpašumā. Revilitazētā teritorija tiks nodota komersantiem atklātā konkursa
kārtībā.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Infrastruktūras sakārtošana un kvalitatīvas vides nodrošināšana sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību Ludzas, Kārsavas 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 un Ciblas novados.
Lai nodrošinātu Ludzas, Ciblas un Kārsavas novados ražošanas teritoriju sakārtošanu degradētajās teritorijās ir svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus, komunikācijas, elektrību
utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi sakārtot stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur tiks ieguldītas investīcijas un radītas jaunas darbavietas, tādējādi nodrošinot uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos.
Ir apzinātas arī pašvaldībām piederošās teritorijas/ ēkas, kas būtu piemērotas uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, privāto investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai. Uzsākts darbs pie privātā sektora investīciju piesaistes,
prioritāri apzinot šobrīd strādājošo uzņēmumu attīstības prognozes.
Ludzas Ciblas, Kārsavas s 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 ceļu un ielu pārbūvi, lai radītu piemērotu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu uzņēmumu izveidei.
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 pārbūvēt Malnavas ielu, lai sakārtotu publisko infrastruktūru, kas veicinās uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā.
Ciblas novadā 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, lai uzlabotu transporta infrastruktūras
stāvokli šīs teritorijas sasniedzamības un uzņēmējdarbības uzlabošanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados reģistrētie uzņēmumi
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai
2. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā
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teritoriju
samazinājums (0,4 ha)

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (FS)

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (FS)

Radītas darba vietas – 2

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (FS)

Investīcijas – 120 000 EUR
2020
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,4 ha)
Radītas darba vietas – 3

202 355

21 711

180 644

844 441

153 408

691 033

525 781

75 573

450 208

2020

2.4.

Ludzas pilsētas Stacijas
ielas pārbūve posmā no
Latgales ielas līdz Mazā
Ezerkrasta ielai

2.5.

Kārsavas
pilsētas
Malnavas ielas pārbūve

298 106

30 947

281 835

2.6.

Ēkas pārbūve Darbnīcu
ielā 6, Blontos, Blontu
pagastā, Ciblas novadā

487 105

123 789

363 316

2.7.

Ciblas
novada
pašvaldības ceļa Nr. P-2
Pušmucova - Nūraugi
pārbūve

263 003

31 571

231432

525 781

75 573

KOPĀ:
2 823 313

458 264

Radītas darba vietas – 2

450 208

2 379 725

-

-

2020

Radītas
5
darba
vietas,
piesaistītas investīcijas 84490
2020
EUR,
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 2,0 ha
Radītas darba vietas – 8
Piesaistītas investīcijas – 318
2020
750 EUR
Degradēto
teritoriju
samazinājums (1,6 ha)
Radītas darba vietas – 7
Piesaistītas investīcijas – 297
2020
500 EUR
Degradēto
teritoriju
samazinājums (1,6 ha)
Radītas 50 darba vietas,
piesaistītas investīcijas 1 700
000 eiro apmērā, degradēto
teritoriju
platības
samazinājums - 6,4 ha

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (FS)

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

X

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” (13.10.2015. MK noteikumi Nr. 593)
Projekta nosaukums: Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā; Nr. 3.3.1.0/17/I/039; individuālais projekts;
Statuss: Pabeigts
Projekta idejas pamatojums: Lai veicinātu Ludzas pilsētas uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un investoriem, sekmējot
uzņēmējdarbības aktivitāti Ludzas pilsētā, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pilsētas ielu sakārtošanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
Investīcijas ir plānots ieguldīt ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja īpašumā.
Projekta mērķis: Sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Ludzas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai ekonomiskajai speciālizācijai,
balstoties uz komersantu vajadzībām.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros tika sakārtota infrastruktūra, kur koncentrējas liels ražošanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu skaits, lai radītu kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai,
paaugstinātu novada konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba vietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Ludzas pilsētas Dagdas ielā darbojas vairāki uzņēmumi (pārtikas ražošanas un ēdināšanas, transporta pakalpojumu, ceļa uzturēšanas, kokapstrādes un tūrisma), daži no tiem apliecināja savu ieinteresētību projektā un informēja, ka
plāno investēt savā attīstībā un radīt jaunas darbavietas. SIA “Ludzas maiznīca”, kuras galvenais darbības veids ir maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana, ražo 24 veidu maizes izstrādājumu un aptuveni 108 veidus dažādu
konditorejas un kulinārijas izstrādājumu. SIA “Rēzeknes mežs” plāno attīstīt kokapstrādi. SIA “FRANKOPOLE” pamata darbība ir saistīta ar mehānisko apstrādi, bet tā plāno attīstīt tūrisma pakalpojumus. Uzņēmumiem bija
nepieciešams labs piebraucamais ceļš, jaunas un modernas komunikācijas, ielas apgaismojums, tāpēc projekta ietvaros Dagdas iela tika pārbūvēta: pārbūvēts asfaltbetona segums, pārbūvētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas
sistēmas, pārbūvēts ielas apgaismojums un elektronisko sakaru tīkli.
Potenciālie komersanti, investori: projekta ietvaros tiks atbalstīti vismaz šādi komersanti – SIA “Rēzeknes mežs”, SIA “Ludzas maiznīca”, SIA “Optimus bizness”, SIA “IVE TRANS”, SIA “FRANKOPOLE”. Darbības investoru
piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Tikšanās
Pēc projekta noslēguma jāsasniedz iznākuma rādītāji.

3. Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā; Nr. 3.3.1.0/17/I/039

Dagdas ielas pārbūve

Kopā:

VTP2;
RV1;U1

913 924,23
+
neattiecin.
22 728,50
913 924,23
+
neattiecin.
22 728,50

209 111,40
+ neattiecin. 615 193.66
22 728,50

0

89 619.17
(VBD

209 111,40
615193.66
+ neattiecin.
(ERAF)
22 728,50

0

89 619.17
(VBD

Radītās jaunās darba vietas –
15,Investīcijas 110 000

2018

2 gadi

N/a

Projekta nosaukums: Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā; Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums: Lai veicinātu Ludzas pilsētas uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un investoriem,
sekmējot uzņēmējdarbības aktivitāti Ludzas pilsētā, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pilsētas ielu sakārtošanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
Investīcijas ir plānots ieguldīt ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja īpašumā.
Projekta mērķis: Sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Ludzas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai
ekonomiskajai speciālizācijai, balstoties uz komersantu vajadzībām.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra, lai radītu kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba
vietu saglabāšanu un/vai jaunu radīšanu.
Projekta ietvaros tiks sakārtota degradētā teritorija, nojauktas bīstamas ēkas, izbūvētas jaunas un modernas komunikācijas, ielas apgaismojums – sagatavota teritorija un vide uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Potenciālie komersanti, investori: projekta ietvaros tiks atbalstīti vismaz šādi komersanti – Ludzas novada reģistrētie uzņēmumi
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Tikšanās
4. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā
Latgales ielas 242 b
VTP2;
sakārtošana
RV1;U1;
2.1.
55000
15038.66
uzņēmējdarbības
VTP3;
vajadzībām
RV1; U1
Kopā:

55000

15038.66

39961.34

0

0

Radītās jaunās darba vietas – 1

2020

2021

N/a

39 961.34
(ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” otrā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” (10.11.2015. MK noteikumi Nr. 645)

Projektu nosaukums: Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā
Individuālais projekts
Projektu ideju pamatojums: Ludzas novadā ļoti daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus
pievedceļus, komunikācijas, elektrību utt. Degradētajās teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur plānots ieguldīt investīcijas un radīt jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot uzņēmumu mobilitāti un
palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. Tika veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās veicamās aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas
nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus, viņu izaugsmes plānus un iespējas.
Projektu aktivitāšu pamatojums: Projektu ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra, kura atrodas pašvaldības industriālajās zonās vai teritorijās, kur koncentrējas liels ražošanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu skaits, kā arī
pašvaldības degradētajās teritorijās, lai radītu kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba vietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.
2.1. Aktivitātes pamatojums – Sporta iela ir degradētā stāvoklī, tai ir izpostīts augšējais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta ūdensapgādes sistēma un kanalizācijas sistēma. Sporta ielai pieguļošos zemes
gabalos paredzēts attīstīt ražošanas zonas teritorijas, tāpēc nozīmīgi ir rekonstruēt ielu, lai nodrošinātu piekļuvi gan klāt pieguļošajiem zemes gabaliem, gan esošajiem uzņēmējiem, kas izmantos ielu kravu pārvadājumiem.
2.2. Aktivitātes pamatojums – Dzirnavu ielai ir pieguļoši vairāki zemes gabali, kas ir degradētās teritorijas un pašlaik netiek vai tiek daļēji izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dzirnavu iela ir degradētā stāvoklī, tai ir
izpostīts augšējais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta ūdensapgādes sistēma un kanalizācijas sistēma. Dzirnavu iela atrodas izdevīgā vietā uzņēmējdarbības attīstībai, tāpēc plānots revitalizēt šīs
teritorijas, lai tās būtu pievilcīgas investoru piesaistīšanai un uzņēmējdarbības attīstībai.
Lai veicinātu Ludzas pilsētas degradētās zonas sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un investoriem, nepieciešams veikt
apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pilsētas degradētās zonas sakārtošanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): novada uzņēmēji un potenciālie investori
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un marketinga pasākumi

5. Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā

1.1.

1.2.

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

Kopā:

VTP2;
RV1;
U1
VTP3;
RV1;
U1
VTP2;
RV1;
U1
VTP3;
RV1;
U1

650 563.86 206 748.60
Ārpus
projekta

Ārpus
projekta

Radītas darba vietas – 11;
421 500.53

degradēto teritoriju
22 314.73
samazinājums (1,6 ha)
(valsts)

2020

2 gadi

n/a

2020

2 gadi

n/a

183 889.42 183 889.42

Radītas darba vietas –12;
410 825.89

1 061 389.7
5
Ārpus
projekta
183
889.42;
Kopā
1 245 279.1

80 393.07

313 818.88

287 141.64 735 319.42
Ārpus
projekta
183 889.42

(ERAF)

16 613.94 Investīcijas – 58000 EUR
(valsts) degradēto teritoriju
samazinājums (0,3 ha)
Radītas darba vietas – 23,
38 928.67 Investīcijas 58000 EUR,
(valsts) Degradēto teritoriju
samazinājums (1,9 ha)

Projektu nosaukums: Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā
Individuālais projekts
Projektu ideju pamatojums: Ludzas novadā ļoti daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus
pievedceļus, komunikācijas, elektrību utt. Degradētajās teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur plānots ieguldīt investīcijas un radīt jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot uzņēmumu mobilitāti un
palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. Tika veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās veicamās aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas
nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus, viņu izaugsmes plānus un iespējas.
Projektu aktivitāšu pamatojums: Projektu ietvaros tiks sakārtota bijušās linu fabrikas teritorija, lai radītu kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba vietu
saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Aktivitātes pamatojums – bijušās linu fabrikas teritorija ir viena no galvenajām degradētajām teritorijām Ludzas pilsētā. Šajā teritorijā būtiska problēma uzņēmējdarbības attīstībai ir neatbilstoša publiskā infrastruktūra. Nepieciešama
infrastruktūras sakārtošana, degradēto ēku nojaukšana, esošo ēku pārbūve, atjaunošana un jaunu ēku izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana. Atbilstoši komersantu vajadzībām, plānots revitalizēt degradēto teritoriju 6,4 ha platībā
privāto investīciju piesaistei un jaunu darba vietu radīšanai. Ludzas novada pašvaldība ir apzinājusi nepieciešamās aktivitātes šīs teritorijas sakārtošanai. Projekta īstenošana sekmēs Ludzas novada pašvaldības ekonomiskās aktivitātes
paaugstināšanu, revitalizējot degradētās teritorijas un veicinot MVU attīstību.
Lai veicinātu Ludzas pilsētas degradētās zonas sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un investoriem, nepieciešams veikt
apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pilsētas degradētās zonas sakārtošanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): novada uzņēmēji un potenciālie investori
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un marketinga pasākumi

6. Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā
Degradētās teritorijas
VTP2;
revitalizācija un
RV1;
infrastruktūras
2 922 353.5
2 096 032.4
2.1.
718 224.10
U1
sakārtošana ražošanas
4
7
VTP3;
vajadzībām (bijušās linu
RV1;U1
fabrikas teritorijas
2 922 353.5
2 096 032.4
718 224.10
4
7

Radītas darba vietas – 52
108 096.96
Investīcijas – 2 773 350
(valsts)
Degradēto teritoriju
samazinājums (2,8 ha)
Radītas darba vietas – 52
108 096.96 Investīcijas – 2 773 350
(valsts) Degradēto teritoriju
samazinājums (2,8 ha)

2020

2 gadi

n/a

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu
pašvaldību ēkās
Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas novada pašvaldības ēkās

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas pilsētas PII “Pasaciņa” ēkā
Projekta idejas pamatojums: Ludzas pilsētas 4.pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir viena no lielākajām (izglītojamo skaita ziņā) Ludzas novada pirmskolas izglītības iestādēm. Izglītojamo skaits iestādē uz 2020.gada 1.janvāri ir
216 audzēkņi. Ēkas ekspluatācija uzsākta 1977.gadā, tā ir būvēta pēc tipveida bērnudārza projekta. Ēkai ir augsts energoresursu patēriņš, apkures sistēma darbojas ar zemu lietderības koeficientu, iekštelpās ir nevienmērīga
siltumenerģijas sadale, nav pietiekama telpu ventilācija. Projekta realizācijas rezultātā, pirmskolas izglītības iestādes ēkā uzlabosies tehniskais stāvoklis, tiks radīta mūsdienīga un energoefektīva vide.
Ludzas novada pašvaldības PII iestādes “Pasaciņa” ēkā projekta ietvaros plānots veikt virkni pasākumu, kas nodrošinās energoefektivitātes un oglekļa dioksīda emisijas apjomu samazināšanos.
Projekta mērķis ir novērst siltumenerģijas zudumus Ludzas pilsētas PII “Pasaciņa” un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus, kaitējumu videi un samazinot oglekļa dioksīda emisijas
apjomus. Saskaņā ar energoaudita pārskatu, ēkai nepieciešams veikt plašu energoefektivitātes paaugstinošu pasākumu kompleksu: fasādes, jumta, pagraba pārseguma, cokola, bēniņu siltināšanu, durvju nomaiņu, ventilācijas un
apgaismojuma sistēmu pārbūvi, kā arī paredzēts nomainīt dīzeļdegvielas apkures katlu un veidot AER apkures sistēmu, kas nodrošinās gan šīs ēkas apkuri, gan karstā ūdens sagatavošanu.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Projekta mērķa sasniegšanai, tiks veikti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas nodrošinās mazāku siltumenerģijas patēriņu un videi draudzīgas apkures iekārtas, un ļaus samazināt gaisā nonākošo CO2 izmešu
daudzumu.
Ja savlaicīgi netiks veikti iepriekšminētie pasākumi, turpināsies ēkas būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī netiks samazinātas izmaksas par enerģiju. Pieaugot siltumenerģijas un elektrības
tarifam, pieaugs ēkas izmantošanas izmaksas. Nebūs iespējams uzturēt komforta prasībām atbilstošu telpu mikroklimatu.
Plānotie sasniedzamie rādītāji pēc projekta realizācijas:
1) no atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā – 0,170(MW)
2)Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā – 396 294 kWh/gadā
3) Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, t.sk, CO2 emisijas ekvivalents – 107,85
4) Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā – 1,93 euro/kWh
5) Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā – 7093,18 euro/t
7. Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas novada PII “Pasaciņa”

Energoefektivitātes
paaugstināšana Ludzas
novada PII “Pasaciņa”

VTP2;
RV3;U4

1 513 213 158 887

1 354 326

2021

2023

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.SAM: Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā
Projekta ideja: Izveidot daudzfunkcionālo dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta idejas pamatojums:
Nepieciešami ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura
traucējumiem saskaņā ar izstrādāto DI plānu.
8. Daudzfunkcionālā dienas centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pārbūvēt pašvaldības
ēku 18.Novembra ielā
17A, Ludzā, izveidojot
dienas centru.

VTP1;
RV2; U1;
U3

Ar 9.3.1.
SAM
projektu

823 530

123 529

700 000

Izveidots daudzfunkcionā-lais
sociālo pakalpojumu centrs

2018

2021

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. SAM: Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošana

Projekta ideja: Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.
Projekta idejas pamatojums: deinstitucionalizācija- tā ir cieņa pret mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem — bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem katram ir sava personība, savas pozitīvās
īpašības, lielākas vai mazākas prasmes un spējas. Viņi visi tāpat kā jebkurš cits no mums ir tiesīgi dzīvot normālu ikdienas dzīvi atbilstoši savām vajadzībām un spējām.
Projekta partneri: 19 sadarbības partneri: 18 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm. Ludzas novada pašvaldība ir sadarbības partneris.
Projekta aktivitātes:
•1Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
•Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
•VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
•VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
•Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT;
•Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
•Speciālistu apmācība;
•Informatīvi un izglītojoši pasākumi.
Rādītāji: personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un iestādēs esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums;
•tiks izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns, 1 valsts sociālās aprūpes centra filiāles un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni;
•bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems ESF atbalstītos pakalpojumus;
•personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, personas ar garīga rakstura, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā;
•pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs;
•speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti.
9. Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI) Nr. 9.2.2.1./15/I/005

Ģimeniskai videi
pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
dzīvesvietā personām ar
garīga rakstura
traucējumiem un
bērniem ar
funkcionāliem
traucējumiem

97297

01.12.2015 31.12.202

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.0. SAM: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta ideja: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības projekts
Valsts izglītības attīstības aģentūra – Finansējuma saņēmējs
Ludzas novada pašvaldība – sadarbības partneris
Projekta idejas pamatojums: Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā. Sadarbība ar izmēģinājumskolām. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošana. Darba attiecības ar pedagogiem karjeras
konsultantiem.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Izglītojamie iegūst vispusīgas zināšanas par dažādām profesijām, uzkrāj pieredzi, saņem metodiskos materiālus, kas palīdzēs apzināt savas spējas, intereses un atbalstu nākamās profesijas izvēlē. Tiek
organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām. Katra izglītības iestāde plāno un mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.
Notiek pedagogu karjeras konsultantu apmācības.
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes): Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola, Ludzas novada vakara vidusskola, Pildas pamatskola, Ludzas Mūzikas pamatskola. Pasākumos tiek iesaistītas arī citas
skolas.
10. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās izglītības
iestādēs

125024.35

125024.35

01.02.2017 30.12.2021

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.2. SAM: Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Projekta ideja: Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sadarbības projekts
Valsts izglītības satura centrs – Finansējuma saņēmējs
Ludzas novada pašvaldība – sadarbības partneris
Projekta idejas pamatojums. Visas izglītojamo mērķgrupas, gan ar augstiem sasniegumiem, gan ar vispārējiem sasniegumiem, gan ar mācīšanās grūtībām saņem individuālu pieeju un padziļinātas zināšanas visās interesējošās mācību
jomās.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Nodarbību cikli, praktiskās nodarbības un individuālas konsultācijas izglītojamiem ar mācību grūtībām. Diskusiju klubi, praktiskās nodarbības un radošās darbnīcas izglītojamiem ar vispārējiem
sasniegumiem. Mācību vizītes uz augstskolām, AHA centru, konkursi izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem. Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem.
Projekta iesaistīti: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola. Pasākumos tiks iesaistītas arī citas novada skolas
11. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai

104306.5

104306.5

01.09.2017 31.05.2021

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. SAM Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Projekta ideja: Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Sadarbības projekts
Valsts izglītības attīstības aģentūra – finansējuma saņēmējs
Ludzas novada pašvaldība – sadarbības partneris
Projekta idejas pamatojums. Informatīvs atbalsts nodarbinātām personām par dalības iespējām. Mērķgrupas personu motivēšana un iesaiste mācībās, atbalsta sniegšana mācību piedāvājuma izvēlē un reģistrācijai mācībām.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Nodarbinātas personas no 25 gadu vecuma iegūs izglītību specialitātēs, kurās vērojams darbaspēka trūkums vai cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu
12. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Vienas
Vienas
mērķa
mērķa
Nodarbināto personu
grupas
grupas
profesionālās
personas
personas
01.09.2017 31.12.2023
kompetences pilnveide
iesaistei
iesaistei
9,42 EUR
9,42 EUR
stundā
stundā
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.2. SAM “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/024)
Projekta mērķis ir veselīga dzīvesveida sekmēšana un veselības riska mazināšana, īstenojot vietējā mēroga slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumus Ludzas novadā, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.
Projekta mērķa sasniegšanai Ludzas novada teritorijā plānots īstenot 52 slimību profilakses un 316 veselības veicināšanas pasākumus, iesaistot 2290 iedzīvotājus. Pasākumi vērsti uz neinfekcijas slimību riska faktoru negatīvās
ietekmes uz veselību mazināšanu, uzlabojot iedzīvotāju zināšanas par uztura nozīmi veselības saglabāšanā un uzlabošanā, sekmējot iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot iedzīvotāju zināšanas par
reproduktīvās veselības nozīmi, atkarību izraisošo vielu kaitīgo ietekmi uz veselību, kā arī izglītojot sabiedrību par garīgās veselības veicināšanas un profilakses jautājumiem.
13. Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā

Sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu
īstenošana Ludzas
novadā

276666

235166.11

41499.9
valsts

21.04.2017 31.12.2023

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. SAM “Rīteiropas vērtības” (Nr. 5.5.1.0/17/I/007)
Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.
Projekta ietvaros Ludzas novada pašvaldība veiks Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3.kārtas darbus, kā arī atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbus.
Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze.
14. Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3.kārtas darbi, kā arī atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu 1.kārta

Ludzas pilsdrupu
konservācijas 2. un
3.kārtas darbi, kā arī
atsegto mūru
konservācijas un
pilskalna teritorijas
labiekārtošanas darbu
1.kārta

22 500,00
EUR valsts
budžeta
dotācija, 52
500,00 EUR
pašvaldības
827 121.54
425 000,00
finansējums,
327 121,54
eiro
publiskās
neattiecinām
ās izmaksas

22.03.2018 21.03.2022

