ZIŅOJUMS
par Ludzas novada attīstības programmas 2011.–2017. gada ieviešanu
Ludzas novada attīstības programma 2011.–2017. gadam un Vides pārskats ir
apstiprināti 2011.gada 10.maijā Ludzas novada domes sēdē ar lēmums Nr.4 „Par Ludzas
novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas
apstiprināšanu”.
2011.gada 25.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Koordinācijas
padomes sēdē tika izskatīta un saskaņota Ludzas novada attīstības programma 2011.2017.gadam.
Attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurš nosaka Ludzas
novada attīstības virzienus un prioritātes turpmākajiem 7 gadiem un kurā noteikts pasākumu
kopums šo prioritāšu īstenošanai.
Attīstības programma sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tika veikta novada
pašreizējās situācijas un SVID analīze, kurā tika apzināti un novērtēti pašvaldības rīcībā
esošie resursi (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi). Balstoties uz pašreizējās situācijas
analīzes rezultātiem, otrajā daļā ir noformulēta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un
ilgtermiņa prioritātes.
Ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus un pašvaldības definētās ilgtermiņa
prioritātes, tika noformulētas pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un
uzdevumi. No ilgtermiņa prioritātēm, ir definētas vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un
uzdevumi. Šis posms ir saistīts ar konkrētu rīcību noteikšanu, nosakot izpildītājus un finanšu
resursus kontekstā ar ikgadējo pašvaldības budžetu.
Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas
nodrošina iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas
īstenošanas gaitā sasniegto.
Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa izveidoja
uzraudzības rādītāju informācijas sistēmu (datu bāzi), kurā regulāri tiks apkopoti dati par
novada attīstību raksturojošiem sociālekonomiskajiem rādītājiem un dati par rezultatīvajiem
rādītājiem no pašvaldības struktūrvienībām.
Sākot ar Attīstības programmas spēkā stāšanās gadu pamatojoties uz informācijas
sistēmā apkopotajiem datiem, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa sagatavo ikgadējo
uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu.
Ludzas novada stratēģiskie mērķi:
1. Izglītota, veselīga, kulturāla, sociāli aktīva un materiāli nodrošināta sabiedrība.
2. Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai.

3. Konkurētspējīga un droša uzņēmējdarbības vide.
Ludzas novada ilgtermiņa prioritātes:
1. Pieejami izglītības, ārstniecības, kultūras un sociālie pakalpojumi, efektīva publiskā
pārvalde.
2. Attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības sistēmas, vides un enerģētikas
infrastruktūra.
3. Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, attīstīts tūrisms, aktīvi uzņēmēji.
Vidēja termiņa prioritātes un sasniedzamie rezultāti:
Vidēja termiņa prioritātes (VTP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa
prioritāšu sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus un
iespējas un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, pašreizējās situācijas un SVID analīzi.
Saskaņā ar Ludzas novada attīstības programmu, tika noteiktas šādas vidēja termiņa
prioritātes:
- VTP1: Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte;
- VTP2: Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte;
- VTP3: Novada konkurētspējas palielināšana.

Ludzas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji
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1. Sociālās infrastruktūras attīstības un pakalpojumu kvalitāte
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Aktivitāšu īstenošana:
1. Uzsākta ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta „Veselīga dzīvesveida un
aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” īstenošana. Iegādāti un
uzstādīti trenažieri Rundēnu ciemā. Kopējais projekta finansējums EUR 14 980.72.
2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
"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" Eiropas Sociālā fonda projekts
“Deinstitucionalizācijas

pasākumu

īstenošana

Latgales

reģionā

(DI)”,

Nr.

9.2.2.1./15/I/005 (Sadarbības projekts/ partneris). Projekta mērķis ir palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas
ārpusģimenes aprūpē.
3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda
projekts "PROTI un DARI!"; Nr.6-13/46. Kopējais projekta finansējums EUR 75 081.60.
ESF – EUR 75 081.60. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu (jaunieši vecumā

no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki) prasmes un veicināt viņu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas
projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
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2. Tehniskās infrastruktūras attīstības un pakalpojumu kvalitāte
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Aktivitāšu ietvaros, tika veikta:
1. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta “Veselīga dzīvesveida
veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” ietvaros tika izbūvēta
slēpošanas un nūjošanas trase pilsētas parkā;
2. LIFE+ Biodiversity programmas projekts „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas
zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (projekta
īstenošana 2013.-2017), LIFE GRASSSERVICE.
Galvenās aktivitātes:

 Zālāju ekosistēmu bioloģiskās un ekoloģiskās vērtības novērtēšana, kā arī zālāju
biomasas apjomu novērtēšana abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados).
 Zālāju izmantošanas potenciāla novērtēšana projekta teritorijās.

 Piemērotu tehnisko risinājumu izstrāde zālāju apsaimniekošanai un biomasas
ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai konkrētajām teritorijām.
 Vietējo uzņēmēju un zemnieku iepazīstināšana ar alternatīvām iespējām biomasas
izmantošanai.
 Kontaktu un sadarbības tīklu veidošana starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas
saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā.
 Alternatīvo risinājumu un tehnoloģisko iespēju demonstrēšana praksē plašam
ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un
sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.
3. Lielās Ludzas sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana. Kopējais
projekta finansējums EUR 250 000.
Galvenās aktivitātes:
 Ludzas Lielās sinagogas restaurācija;
 Izveidot četras ekspozīcijas:
o

Ludzas geto ekspozīcija;

o

fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu
multimediālā ekspozīcija;

o

Ludzas ebreju vēstures audiovizuālā ekspozīcija;

o

ebreju dzīves un ticības ekspozīcija.

4. Ludzas novada pašvaldības finansētais projekts “Ludzas kultūras nama ēkas daļas
atjaunošana”. Kopējais projekta finansējums EUR 917 114.73. Galvenās aktivitātes:
Kultūras nama lielās un mazās zāles remonts, foajē remonts, mēbeļu un aizskaru iegāde
un uzstādīšana, skaņas un gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana.
5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas “Kultūras pieminekļu izpētes,
glābšanas un restaurācijas programmas 2016. gadam” atbalstītais projekts „Ludzas
pilsdrupu konservācijas 1.kārta, Baznīcas ielā 56, Ludzā, Ludzas novadā”. Kopējais
projekta finansējums EUR 19 485.80. Programmas finansējums EUR 15 000.
6. Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides
aizsardzības projekti” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” projekts “Gaismas dārzs Ludzai”. Kopējais
projekta finansējums EUR 76 618.03, programmas finansējums EUR 69 136. Projekta
mērķis - izveidot Gaismas dārzu – ilgtspējīgu vietu, kas vienos četras Latgales
pašvaldības senču tradīciju saglabāšanā un kopšanā, cildinot Latvijas dabas bagātību
un godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi un Ludzas pilsētas jubileju. Projekts
tiek īstenots sadarbībā ar Zilupes, Ciblas, Kārsavas novada pašvaldību. Projektā

plānotās aktivitātes: degradētas teritorijas sakārtošana, ierīkojot atpūtas vietu ar
daudzgadīgiem stādījumiem.
7. Zemju apsaimniekošana: (neizmantotās lauksaimniecības zemes: 14251.94 ha).
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3. Novada konkurētspējas palielināšana
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Aktivitāšu īstenošana:
1. 2016.gadā Ludzas novada uzņēmējiem tika piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides saskaņā ar apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem;
2. Organizēta Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma.
3. Organizēts Ludzas novada biznesa ideju konkurss „Esi uzņēmējs Ludzas novadā”.
4. Organizēts konkurss „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2016”.
5. Notika apaļā galda diskusija un organizēti semināri par Ludzas pilsētas vēsturiskā
centra saglabāšanu.
Sagatavoja:
I Igovena

