ZI OJUMS
par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam ieviešanu
Ludzas novada attīstības programma 2011.–2017. gadam un Vides p rskats ir apstiprin ti 2011.
gada 10. maij Ludzas novada domes sēdē ar lēmums Nr.4 „Par Ludzas novada attīstības programmas
2011.-2017. gadam un Vides p rskata galīg s redakcijas apstiprin šanu”.
2011. gada 25. maij Vides aizsardzības un re ion l s attīstības ministrij Koordin cijas padomes
sēdē tika izskatīta un saska ota Ludzas novada attīstības programma 2011.–2017. gadam.
Attīstības programma ir vidēj termi a pl nošanas dokuments, kurš nosaka Ludzas novada
attīstības virzienus un priorit tes turpm kajiem 7 gadiem un kur noteikts pas kumu kopums šo
priorit šu īstenošanai.
Attīstības programma sast v no div m daļ m. Pirmaj daļ tika veikta novada pašreizēj s
situ cijas un SVID analīze, kur tika apzin ti un novērtēti pašvaldības rīcīb esošie resursi (dabas
resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi). Balstoties uz pašreizēj s situ cijas analīzes rezult tiem, otrajā
daļā ir noformulēta novada attīstības vīzija, stratē iskie mērķi un ilgtermi a priorit tes.
emot vēr pašreizēj s situ cijas analīzes rezult tus un pašvaldības definēt s ilgtermi a
priorit tes, tika noformulētas pašvaldības vidēja termi a priorit tes, rīcības virzieni un uzdevumi. No
ilgtermi a priorit tēm, ir definētas vidēj termi a priorit tes, rīcības virzieni un uzdevumi. Šis posms ir
saistīts ar konkrētu rīcību noteikšanu, nosakot izpildīt jus un finanšu resursus kontekst ar ikgadējo
pašvaldības budžetu.
Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstr d ta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina
iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gait
sasniegto.
Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustam īpašuma nodaļa izveidoja uzraudzības r dīt ju
inform cijas sistēmu (datu b zi), kur regul ri tiks apkopoti dati par novada attīstību raksturojošiem
soci lekonomiskajiem r dīt jiem un dati par rezultatīvajiem r dīt jiem no pašvaldības struktūrvienīb m.
S kot ar Attīstības programmas spēk st šan s gadu, pamatojoties uz inform cijas sistēm
apkopotajiem datiem, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļa sagatavo ikgadējo uzraudzības zi ojumu
par attīstības programmas ieviešanu.
Trīs gadu p rskata zi ojums izstr d ts gada publisk p rskata izstr des ietvaros.
Ludzas novada stratēģiskie mērķi:
1. Izglītota, veselīga, kultur la, soci li aktīva un materi li nodrošin ta sabiedrība.
2. Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai.
3. Konkurētspējīga un droša uz ēmējdarbības vide.
Ludzas novada ilgtermi a prioritātes:
1. Pieejami izglītības, rstniecības, kultūras un soci lie pakalpojumi, efektīva publisk p rvalde.
2. Attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības sistēmas, vides un ener ētikas infrastruktūra.
3. Investīciju piesaistes un nodarbin tības veicin šana, attīstīts tūrisms, aktīvi uz ēmēji.
Vidēja termi ā prioritātes un sasniedzamie rezultāti:
Vidēja termi a priorit tes (VTP) ir svarīg kie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermi a priorit šu
sasniegšanu. Vidēja termi a priorit tes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus un iespējas un emot
vēr ilgtermi a priorit tes, pašreizēj s situ cijas un SVID analīzi.
Saska ar Ludzas novada attīstības programmu, tika noteiktas š das vidēja termi a priorit tes:
- VTP1: Soci l s infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalit te;
- VTP2: Tehnisk s infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalit te;
- VTP3: Novada konkurētspējas palielin šana.

Ludzas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji
Vērtība
Tendence
bāzes
Vērtība
pret bāzes
%
2010.gadā
2014.gadā
gadu

Rādītājs

Avots

1. Sociālās infrastruktūras attīstības un pakalpojumu kvalitāte
Ludzas novada attīstības indekss
Platība, km²
Iedzīvot ju skaits
Iedzīvot ju blīvums cilv./km2
Demogr fisk slodze
Iedzīvot ju sadalījums pa vecuma
grup m% :
līdz darbspējas vecumam
darbspējas vecum
virs darbspējas vecuma
Iedzīvot ju ien kuma nodoklis uz 1
iedzīv.
Bezdarba līmenis

-1,020

*

965
15 456
14 263
16,02
562

965
13 706

-3,6

15,44
576

-3,6
-6,9

12,6
63,3
24,1

12.5
63.5
24

- 0,77
+2.36
-1,59

166,4

197,20

+18,5

23,4

18.8

-3,6

Vidējā termi a sasniedzamie rezultāti
Vērtība
Bāzes
bāzes
Vērtība
gads
gads
2014.gadā

VRAA
*2014,gad netika
aprēķin ts
CSP (ISG01)
PLMP
CSP (ISG18)
CSP (ISG01)
CSP (ISG19)
CSP (ISG18);
(PLMP)

Pašvaldības dati
NVA

2017.gada
sasniedzam
Rādītājs
ais
rezultāts
1. Sociālās infrastruktūras attīstības un pakalpojumu kvalitāte
Iedzīvot ju skaits

2010.

15 456

13 706

15 530

Trūcīgo personu skaits

02.05.2010.

2 640

2 051

2 000

Izglītojamo skaits visp rēj s
izglītības iest dēs
Profesion l s ievirzes un interešu
izglītīb iesaistīto skaits
Kultūras iest žu skaits

2010./2011.
m c.gads
2010./2011.
m c.gads
2010.

1 797

1 379

1 760

1 013

1 390

1 100

23

23

23

44

45

44

rstniecības iest žu skaits
2010.

Avots

PMLP
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Veselības
inspekcijas
dati

Aktivitāšu īstenošana:
1. Eiropas kaimi attiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. gadam Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas p rrobežu sadarbības projekta “Izglītības apst kļu uzlabošana m kslas mantojuma
saglab šanai Latvij un Baltkrievij p rrobežu sadarbības ietvaros/Virtu l realit te” ietvaros tika
ieg d ts aprīkojums un mēbeles Jura Soik na Ludzas m kslas skol , taj skait interaktīv s t fele.

Sagatavots metodiskais materi ls un izveidota kr sojam gr mata par A.Kūkoja un J.Drozdoviča
dzīves faktiem.
2. Projekta ietvaros „Arheolo ija, vara un sabiedrība: sadarbība arheolo isk mantojuma
saglab šanai” tika uzlabota Ludzas novadpētniecības muzeja materi li tehnisk b ze.
3. Eiropas kaimi attiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. gadam Igaunijas-Latvijas-Krievijas
P rrobežu sadarbības projekta “"ESTLATRUS TRAFFIC" - Transporta sistēmas potenci la
pastiprin šana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” ietvaros
notika satiksmes drošības apm cību pas kumi:
- Starptautiskās satiksmes drošības akcijas “Atpūties un brauc”, “Iepazīsti kaimiņvalstu satiksmes
noteikumus”, “Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene”;
- Pārrobežu mācību braucieni: Mācību brauciens uz Eiropas satiksmes drošības laboratoriju, kā arī
piedalīšanās Satiksmes drošības forumā.
4. Eiropas kaimi attiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. gadam Igaunijas-Latvijas-Krievijas
P rrobežu sadarbības projekta ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) „Tour de Latgale and Pskov”,
kas realizēts ar Latgales Re iona attīstības a entūras un Ludzas pilsētas domes atbalstu ;izveidota
speci la programma PILIGRIMS XXI, kura pied v iespēju planšetdator redzēt Ludzas Livonijas
orde a celto pili un dzirdēt st stu latgaļu, latviešu, angļu,vai krievu valod s par seno pili.
5. ELFLA programmas projekts “Esi aktīvs cauru gadu”; Ludzas pilsētas imn zij uzst dīti ra
trenažieri.
6. ELFLA programmas projekts “Spēlējies pasak ”, izveidots bērnu rotaļu laukums Bri os.
7. ELFLA programmas projekts “Dzīvo līdzi pasakai”, izveidots bērnu rotaļu laukums Istr .
8. ELFLA programmas projekts “Iepazīsti Ludzu”, izvietotas ielu nor des Ludzas pilsēt .
9. ELFLA programmas projekts “Iespēju daž došana”, uzst dīti trenažieri Sporta skola.
10. ELFLA programmas projekts “Bērnu un jauniešu aktīv s atpūtas laukuma izveide Ludzas pilsēt ”
(rotaļu laukuma izveide Ludzas pilsēt , 18.Novembra iela).
11. IZM projekts “Sporta invent ra ieg de Ludzas novada izglītības iest dēm”, ieg d ts sporta
aprīkojums skol m un PII.
Vērtība
bāzes
gads

2017.gada
Bāzes
Vērtība
sasniedza
Rādītājs
gads
2014.gadā
mais
rezultāts
2. Tehniskās infrastruktūras attīstības un pakalpojumu kvalitāte
Ceļu segums uz pašvaldības ceļiem
un iel m km):
 asfaltētas
 grantētas

 gruntētas

2009.

650,78

650,78

5.66

5.66

56.7
37.4

56.7
37.4

655,00

Avots

Pašvaldības
dati

57,0
35,0
1100

Centralizēt s ūdensapg des
9258
LV MC
2009.
9241
10150
sistēmas patērēt ju
Centralizēt s kanaliz cijas
7583
LV MC
2009.
7546
8100
sistēmas
Radies sadzīves daudzums
14.6
LV MC
2009.
14.6
60
 šķirto (%)
2009.
85.4
LV MC
85.4
40
 nešķirto (%)
Aktivit šu ietvaros, tika veikta:
1. Eiropas kaimi attiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Latvijas – Lietuvas –

2.

3.

4.
5.

Baltkrievijas p rrobežu sadarbības projekta “Izglītības apst kļu uzlabošana m kslas mantojuma
saglab šanai Latvij un Baltkrievij p rrobežu sadarbības ietvaros/Virtu l realit te” ietvaros tika
veikts Jura Soik na Ludzas m kslas skolas pirm st va remonts;
Eiropas kaimi attiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. gadam Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas p rrobežu sadarbības projekta “Veselīga dzīvesveida veicin šana Latvijas un
Baltkrievijas pierobežas re ionos” ietvaros tika izbūvēta slēpošanas un nūjošanas trase pilsētas
park ;
Ar Eiropas Re ion l s attīstības fonda atbalstu tika uzs kts īstenot projektu “Transporta
infrastruktūras sak rtošana uz ēmējdarbības veicin šanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsēt ”.
Galven s aktivit tes Ludzas pilsēt :
- Rūpniecības ielas rekonstrukcija;
- Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam;
- Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Dagdas ielas līdz Liepājas ielai;
- 1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no M.Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai un posmā no
Kr.Barona ielas līdz Tirgus ielai;
- Parku ielas rekonstrukcija;
- Ezera šķērsielas rekonstrukcija;
- Laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielu krustojumā.
ELFLA programmas projekts “Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renov cija”.
LIFE+ Biodiversity programmas projekts „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas z l ju
biolo isk s daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”, 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 iepzīstināšana 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.
6. Liel s Ludzas sinagogas restaur cija un ebreju garīg 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.
7.
Ar valsts atbalstu īstenots projekts “Zivsaimniecības ekspluat cijas noteikumu aktualizēšana
Cirmas ezeram”.
8.
Ar valsts atbalstu īstenots projekts “Zivju resursu pavairošana Nirzas un Pildas ezeros”.
9.
Ar valsts atbalstu īstenots projekts “Ludzas viduslaiku pils izdrupuš mūra fragmenta
konserv cija”.
10. Zemju apsaimniekošana: (neizmantot s lauksaimniecības zemes: 14251.94 ha).

Bāzes
gads

Rādītājs

Vērtība
bāzes
gadā/ LS

Vērtība
2014.gadā
/ EUR

2017.gada
sasniedza
mais
rezultāts

Avots

3. Novada konkurētspējas palielināšana
Bezdarbnieku skaits
Ekonomiski aktīvo uz ēmumu
skaits
Nodarbin to uz ēmumu skaits
Str d jošo mēneša vidēj bruto
samaksa (LVL):
 sabiedrības sektor
 priv t sektor ar nodarbin to
skaitu >50
Pašvaldības budžeta izpilde

31.08.2010.
01.07.2010.
2009.

2 439
534

1687
531

1400

NVA

600

VID

2 185

2 132

2600

CSP

2009.

CSP
375

579

504

243

372

508
Pašvaldības
dati

2010.

 ie ēmumi

8 083 104

 izdevumi

8 864 719

13 269
634
14 190
439

11 000
000
11 000
000

Apkalpoto tūristu skaits

2010.

46000

47 707

55000

Viesu uzturēšan s ilgums
naktsmītnēs (diennakts)

2010.

1,5

1,5

3

Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati

Aktivit šu īstenošana:
1. 2014. gad Ludzas novada uz ēmējiem tika piešķirtas nekustam īpašuma nodokļa atlaides
saska ar apstiprin tiem saistošajiem noteikumiem;
2. Organizēta Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbin tības programma.
3. Organizēts Ludzas novada jauniešu biznesa ideju konkurss „Esi uz ēmējs Ludzas novad ”.
4. Organizēts konkurss „Ludzas novada gada uz ēmējs 2014”;
5. Notika apaļa galda diskusijas un organizēti semin ri par Ludzas pilsētas vēsturisk centra
saglab šanu.
Sagatavoja:
I. Igovena

