1.PIELIKUMS

Rīcības plāns 2015. – 2017.gadam
Uzdevumi, (U)

Pasākumi, aktivitātes

1.

2.

U1: Modernizēt un attīstīt izglītības
iestāžu infrastruktūru
U2: Pilnveidot un attīstīt mūsdienu
prasībām atbilstošu izglītības
piedāvājumu
U3: Attīstīt profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iespējas

U1: Attīstīt sociālo pakalpojumu
kvalitāti, pieejamību un dažādību

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
4.

3.
VTP1
Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamība
Veikt Izglītības iestāžu renovāciju un energoefektivitātes
Izglītības, kultūras un
2016.-2017.
pasākumus
sporta pārvalde;
Renovēt izglītības iestāžu sporta zāles un stadionus
2015.-2017.
Attīstības un nekustamā
Izbūvēt baseinu Ludzas pilsētā
2016.-2017.
īpašuma nodaļa;
Uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi
2015.-2017.
Izglītības iestāžu
Sekmēt jaunu, inovatīvu mācību programmu ieviešanu
2015.-2017.
vadītāji
Veicināt izglītības iestāžu pedagogu jaunradi un
2015.-2017.
tālākizglītību
Attīstīt un paplašināt profesionālās ievirzes un interešu
2016.-2017.
izglītības programmu klāstu

Nodrošināt veselības pakalpojumu pieejamību novada
lauku teritoriju iedzīvotājiem (ambulances, feldšeru
vecmāšu punkti)

U3: Veicināt vides pieejamību un
drošību cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

Pielāgot renovēto ceļu un ielu infrastruktūru cilvēkiem ar
2017.
īpašām vajadzībām
2017.
Nodrošināt specializēta transporta pakalpojumu sniegšanu
Sociālais dienests
personām ar īpašām vajadzībām
RV3: Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumu pieejamība
Veikt Ludzas pilsētas TN renovāciju un energoefektivitātes Attīstības un nekustamā
2015.-2017.
pasākumus
īpašuma nodaļa;
Nodrošināt novada bibliotēku infrastruktūras attīstību
2015.-2017.
Kultūras iestāžu vadītāji
Nodrošināt Ludzas Novadpētniecības muzeja
2015.-2017.
infrastruktūras attīstību
2017.
Uzlabot kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi
Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde;
Nodrošināt tradicionālo kultūras pasākumu norisi
2015.-2017.
Sekmēt jaunu pasākumu daudzveidību un kvalitāti
2015.-2017.
Kultūras iestāžu
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu
2015.-2017.
vadītāji;

U2: Veicināt kultūras, atpūtas un
sporta norišu piedāvājuma
daudzveidību un paaugstināt to
kvalitāti

Iznākuma (output) rezultatīvie
rādītāji

5.

6.

KPFI finansējums
ERAF finansējums;

Renovētu izglītības iestāžu skaits;
Renovētu stadionu un sporta zāļu
skaits;
Veikti energoefektivitātes
pasākumi izglītības iestādē –
iestāžu skaits;
Izbūvēts baseins Ludzā – iestāžu
skaits
Uzlabota materiāli tehniskā bāze
izglītības iestādē – iestāžu skaits,
telpu skaits, iegādātā aprīkojuma
skaits u.c.;
Pieredzes apmaiņas braucienos
iesaistīto pedagogu un skolēnu
skaits;
Konferenču u.c. aktivitāšu skaits;
Izstrādāts un izdots metodiskais
materiāls

ELFLA
finansējums;
ES Mūžizglītības
programmu
finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums

RV2: Kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība
2017.
ERAF finansējums;
Nodrošināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
Attīstības un nekustamā
pieejamību. Izveidot krīzes centru
īpašuma nodaļa;
pašvaldības budžeta
Pilnveidot sociālos pakalpojumus sociālās vides
2015.-2017.
finansējums
Sociālais dienests
stiprināšanai novadā

U2: Attīstīt veselības aprūpes
pakalpojumus

U1: Pilnveidot un attīstīt kultūras
iestāžu infrastruktūru

Finanšu resursi un
avoti

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa;
Pagastu pārvalžu
vadītāji
Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa;

2017.

ERAF finansējums;
ELFLA finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums;
valsts budžeta dotācija
pašvaldībām

ERAF finansējums;
VKKF finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums
ESF finansējums;
ERAF finansējums;
VKKF finansējums;
Vides aizsardzības
fonds;

Izveidoto sociālo iestāžu skaits;
Pašvaldībā pieejamo sociālo
pakalpojumu skaits;
Sociālos pakalpojumus saņēmušo
personu skaits;
Organizētu semināru, akciju, vasaras
nometņu u.c. pasākumu skaits;
Pielāgotas ceļu un ielu infrastruktūras
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
apjoms;
Iegādāts specializēts transports skaits
Renovētu kultūras iestāšu skaits;
LnNM restaurēto/ remontēto/
labiekārtoto objektu skaits;
Izveidots mācību centrs (ebibliotēka);
Ierīkota estrāde – skaits;
Uzlabota materiāli tehniskā bāze
izglītības iestādē – iestāžu, telpu,
iegādātā aprīkojuma u.c. skaits;
Lasītāju skaits bibliotēkās;

pašvaldības budžeta
finansējums;
privātā sektora līdzekļi

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa

U3: Nodrošināt kultūrvēsturisko
objektu saglabāšanu

U1: Stiprināt pašvaldības un to
iestāžu kapacitāti
U2: Pilnveidot pašvaldības
pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību
U3: Attīstīt pašvaldības, valsts
institūciju, NVO un privāto
sadarbību un partnerību

U1: Uzlabot un atjaunot ielu un
ceļu infrastruktūras tehnisko
stāvokli
U2: Pilnveidot satiksmes
organizāciju un drošību

U1: Ūdenssaimniecības
sistēmas sakārtošana un
attīstība

Saglabāt novada kultūrvēsturiskos objektus
Saglabāt un popularizēt novada nemateriālo
kultūrvēsturisko mantojumu
Nodrošināt vecpilsētas infrastruktūras attīstību un
kompleksā tūrisma piedāvājumu

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa; TIC;
Ludzas
Novadpētniecības
muzejs
RV4: Efektīva publiskā pārvalde
Piesaistīt kvalificētus speciālistus Ludzas novada
Juridiskā nodaļa;
pašvaldībā
Administratīvā nodaļa
Stiprināt Ludzas novada pašvaldības speciālistu kapacitāti
Izveidot E-pārvaldes sistēmu pašvaldībā
Administratīvā nodaļa
Atbalstīt NVO projektu izstrādē un realizācijā

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa

2015.-2017.
2015.-2017.
2015.-2017.
2016.-2017.
2015.-2017.
2016.-2017.
2015.-2017.

VTP2
Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Transporta infrastruktūras attīstība
Sakārtot degradētas teritorijas Ludzas pilsētā
Attīstības un nekustamā
2015.-2017.
īpašuma nodaļa
Atjaunot Ludzas pilsētas ielu tehnisko stāvokli
2015.-2017.
Rekonstruēt Ludzas novada lauku teritorijas ceļus, ielas un
2015.-2017.
piebrauktuves
Veikt satiksmes organizācijas uzlabojumus Ludzas pilsētā
Attīstības un nekustamā
2015.-2017.
īpašuma nodaļa
Uzlabot satiksmes drošību uz novada ceļiem un ielām
2015.-2017.

RV2: Vides un enerģētikas infrastruktūras attīstība
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ludzā
Attīstības un nekustamā
2015.-2017.
īpašuma nodaļa;
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ludzā
2015.-2017.
SIA „Ludzas
apsaimniekotājs”

U2: Atkritumu saimniecības
sakārtošana un attīstība

Atkritumu šķirošanas līnijas izveide

U3: Sakārtot un attīstīt
publiskās ārtelpas
infrastruktūru

Sakārtot un attīstīt pilsētas parkus, skvērus un laukumus
Sakārtot un attīstīt daudzdzīvokļu māju pagalmu
infrastruktūru
Izveidot bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumus

Specializētas tehnikas iegāde

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa; SIA
„Ludzas
apsaimniekotājs”

2015.-2017.

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa

2015.-2017.
2015.-2017.

2015.-2017.

2015.-2017.

ERAF finansējums;
VKKF finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums
Pašvaldības budžeta
finansējums
ERAF finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums
pašvaldības budžeta
finansējums

ERAF finansējums;
ELFLA finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums;
valsts budžeta dotācija
pašvaldībām

ERAF finansējums;
SIA „Ludzas
apsaimniekotājs”
finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums
ERAF finansējums;
SIA „Ludzas
apsaimniekotājs”
finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums
ERAF finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums;
valsts budžeta dotācija
pašvaldībām

Muzeja apmeklētāju skaits;
Organizēto pasākumu skaits;
Pasākumu dalībnieku/apmeklētāju
skaits;
Apmācīto kultūras iestāžu darbinieku
skaits;
Pieredzes apmaiņas braucienos
iesaistīto kultūras darbinieku skaits;
Izdots informatīvais materiāls –
skaits
Renovēti Ludzas viduslaiku pilsdrupu
fragmenti;
Izstrādāts vecpilsētas attīstības plāns

Piesaistīto speciālistu skaits;
Apmācīto speciālistu skaits;
Nosiltināto pašvaldības ēku skaits;
Izveidota E-pārvaldes sistēma;
No pašvaldības budžeta atbalstīto
NVO projektu skaits un apjoms;
Partnerības projektu skaits ar
pašvaldības līdzdalību

Rekonstruētā tranzītceļa kopgarums;
Rekonstruēto ceļu, ielu un
piebrauktuvju kopgarums;
Ierīkoto un rekonstruēto stāvlaukumu
skaits;
Veikti satiksmes organizācijas
uzlabojumi

Rekonstruēto/ paplašināto ūdensapgādes
tīklu kopgarums;
Rekonstruēto/ paplašināto kanalizācijas
tīklu kopgarums;
Izbūvēto kanalizācijas sūkņu staciju
skaits;
Rekonstruēto attīrīšanas staciju skaits
Izveidotu dalīto atkritumu savākšanas
punktu skaits;
Izveidotu atkritumu šķirošanas līniju
skaits;
Izveidots kompostēšanas laukums;
Iegādāta specializēta tehnika – skaits
Izveidotu jauniešu aktīvās atpūtas
laukumu skaits;
Izveidotu bērnu rotaļu laukumu skaits;
Rekonstruēti laukumi, labiekārtota
teritorija – skaits, platība, daudzums;

U4: Attīstīt un modernizēt
siltumapgādes
infrastruktūru

Siltumtrases rekonstrukcija un paplašināšana

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa;
Pagastu pārvalžu
vadītāji

2015.-2017.

ERAF finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums

Organizēto talku u.c. aktivitāšu skaits
Renovētu/ remontētu/ modernizētu
katlumāju skaits;
Rekonstruētas/ paplašinātas siltumtrases
kopgarums

RV3: Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana
U1: Uzlabot esošā dzīvojamā fonda
tehnisko stāvokli un paaugstināt
energoefektivitāti

Uzlabot esošā dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli

U2: Veicināt jauna dzīvojamā fonda
izveidošanu

Dzīvojamās mājas būvniecībai nepieciešamo atļauju
izdošana (būvatļaujas),
ēku pieņemšana ekspluatācijā
Paplašināt esošo sociālo dzīvojamo fondu

U3: Attīstīt sociālo dzīvojamo fondu

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa; SIA
„Ludzas
apsaimniekotājs”
Būvvalde

2015.2017.
2015.2017.

U1: Uzņēmējdarbības un
pakalpojumu pieejamības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras
uzlabošana un izveide

Attīstības un nekustamā
2015.īpašuma nodaļa;
2017.
Sociālais dienests
VTP3
Novada konkurētspējas palielināšana
RV1: Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana
Rekonstruēt degradētās teritorijas uzņēmējdarbības
Attīstības un nekustamā
2015.attīstības veicināšanai
īpašuma nodaļa;
2017.
Būvvalde
Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
2015.pieejamību juridiskām personām
2017.

U2: Uz dabas resursiem balstītas
ražošanas attīstības veicināšana
U3: Sadarbības veicināšana ar
uzņēmējiem (t.sk. pārrobežu
sadarbība)

Izsniegt nepieciešamās atļaujas un izziņas, sniegt
konsultācijas
Organizēt novada uzņēmēju dienas, investīciju piesaistes
forumus
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides uzņēmējiem

U1: Tūrisma infrastruktūras
uzlabošana un izveide
U2: Tūrisma produktu izveide
un attīstība
U3: Mārketinga attīstība

U1: Attīstīt cilvēkresursus un
sekmēt kvalificētu speciālistu
piesaisti izglītības, veselības
aprūpes, sociālo pakalpojumu,
kultūras un sporta jomās
U2: Veicināt iedzīvotāju
nodarbinātību un integrāciju
darba tirgū

Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļa
Finanšu un
grāmatvedības nodaļa

RV2: Tūrisma attīstība
Attīstīt aktīvās atpūtas un ūdenstūrisma attīstībai
Attīstības un nekustamā
nepieciešamo infrastruktūru
īpašuma nodaļa;
TIC
Veicināt kultūras tūrisma attīstību novadā
Aktīvās atpūtas un ūdenstūrisma produktu veidošana un
attīstība
Jaunu tūrisma produktu veidošanas un attīstības sekmēšana
Novada tēla veidošana un popularizēšana
Izstrādāt tūrisma attīstības plānošanas dokumentus

2015.2017.
2015.2017.
2015.2017.

2015.-2017.
2015.-2017.
2015.-2017.

pašvaldības budžeta
finansējums;
privātā sektora
finansējums
pašvaldības budžeta
finansējums

Renovētu/ remontētu ēku skaits;
Uzlabots ēku tehniskais stāvoklis –
skaits;
Paplašināts sociālais dzīvojamais
fonds – dzīvokļu skaits

ERAF finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums

ERAF finansējums;
ELFLA finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums;
valsts budžeta dotācija
pašvaldībām
Pašvaldības budžeta
finansējums

Izstrādāti noteikumu par NĪN atlaidēm;
NĪN saņēmušo uzņēmumu skaits

ERAF finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums

Renovēto vecpilsētas ielu kopgarums;
Jaunu tūrisma produktu veidošana un
attīstība – skaits;
Izveidotas/ labiekārtotas atpūtas vietas
pie ūdeņiem – skaits;
Naktsmītņu/ vietu skaits;
Nakšņojošo tūristu skaits;
Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs –
skaits;
Izstrādāta tūrisma attīstības stratēģija;
Izdots informatīvais materiāls – skaits

2015.-2017.
2015.-2017.
2015.-2017.

pašvaldības budžeta
finansējums

RV3: Cilvēkresursu nodarbinātība, konkurētspēja un attīstība
2015.-2017.
Nodrošināt kvalificētu speciālistu piesaistei pašvaldības
Attīstības un nekustamā
iestādēs
īpašuma nodaļa;
Izglītības, kultūras un
Veicināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības
2015.-2017.
sporta nodaļa;
iespējas
Izglītības un kultūras
iestāžu vadītāji
Sekmēt iedzīvotāju nodarbinātību
2015.-2017.

ESF finansējums;
ES Mūžizglītības
programmu
finansējums;
pašvaldības budžeta
finansējums

Pedagogu kvalifikācijas
paaugstināšana – apmācīto pedagogu
skaits;
Pieredzes apmaiņas braucienos iesaistīto
personu skaits;
Izveidoto interneta portālu skaits;
Izdots informatīvais materiāls –skaits;
Pašvaldībā nodarbināto bezdarbnieku

skaits

