
 

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 

apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” aktivitātē (M2/R2) „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4. 6. kārta) 

rezultāti projektiem uz 20.03.2020 

 

CIBLAS NOVADS 

 

 

        

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu rikšošanas sacensību 

dalībai. 

16-01-AL34-A019.2201-000018 

Īstenošanas vieta, laiks Lielie Oši, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, LV-5742, 

2016.gads. 

Mērķis Sekmēt rikšotāju zirgu rezultātus sacensībās, saglabājot un 

pilnveidojot Latgalei raksturīgo seno tradīciju 

Galvenās aktivitātes Zirglietu (rikšotāju zirga ādas aizjūga komplekti, paliktņi zem 

sedulkas, zirga ausu aizsargi skaņas iedarbības mazināšanai, 

sacensību divriči, treniņiem paredzēti divriči, riteņi, riteņu 

aizsargi, krūšu siksna, tenzes, iemauktu komplekts, iemauktu 

čeka tenzes, apauši, zirga acu aizsargmaska, zirga pakaļkāju 

aizsargi, klapes uz zirga acīm, flīša atsoļojamās segas) un 

braucēju ekipējuma iegāde zirgu rikšotāju sacensību dalībai 

Rezultatīvie rādītāji Iegādātas zirglietas un ekipējums dalībai zirgu rikšotāju 

sacensībās 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

9 531,08 

8 577,97 

   953,11 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Rikšotāju braucēju sporta klubs "Pegazs", Sandra Soikāne, 

tālr. +371 28710501, rhonda67@inbox.lv 

 

 

 

 

 



 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas 

“Ilžeņa” dalībniekiem 

16-01-AL34-A019.2201-000022 

Īstenošanas vieta, laiks Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, Ciblas vidusskola, 2017. gada 

31. oktobris 

Mērķis Projekta mērķis ir nodrošināt folkloras kopas “Ilžeņa” kolektīvu 

ar tautas tērpiem un mūzikas instrumentiem, tādējādi veicinot 

iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos un latviešu tautas 

kultūras mantojuma saglabāšanā 

Galvenās aktivitātes Mūzikas instrumentu un tautas tērpu iegāde bērnu un jauniešu 

folkloras kopai „Ilžeņa” 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāti etnogrāfiskie sieviešu un vīriešu tautas tērpi. 

Iegādāti mūzikas instrumenti 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

13943,10 

12548,79 

1394,31 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Biedrība „ILŽEŅA”, valdes locekle Dzintra Toporkova, 

tālr. +371 29433868, e-pasts: dzintra.toporkova@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

 

Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem 

16-01-AL34-A019.2201-000002 

mailto:dzintra.toporkova@inbox.lv


Īstenošanas vieta, laiks Ciblas novads, 2017.gada oktobris 

Mērķis Nokomplektēt novada amatierkolektīvus ar tērpiem, tādējādi 

sniedzot tiem iespēju piedalīties skatēs, pasākumos un koncertos 

Galvenās aktivitātes Tērpu iegāde deviņiem novada amatierkolektīviem 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāti tērpi 9 kolektīviem 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

38430,58 

34587,50 

3843,08 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ciblas novada Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, 

tālr. +371 65700844; marite.romanovska@inbox.lv 

 

 

 

 

 

  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā, 

2016/AL34/1/A019.22.01/8 

Īstenošanas vieta, laiks Ciblas novads, Pušmucovas pagasts, Pušmucova 

2017.gada septembris 

Mērķis Izveidot bērnu rotaļu laukumu Pušmucovas ciemā, kā rezultātā 

tiks sakopta un labiekārtota teritorija pie daudzdzīvokļu mājām 

Pušmucovā un radīti labvēlīgi un droši apstākļi brīvā laika 

pavadīšanai, sniedzot iespēju bērniem attīstīties fiziski 

Galvenās aktivitātes Izgatavotas un uzstādītas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas 

Rezultatīvie rādītāji Uzstādītas 10 bērnu rotaļu konstrukcijas, 2 bērnu soliņi, 2 soli 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

14759,58 

13283,62 

1475,96 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ciblas novada Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, 

tālr. +371 65700844; marite.romanovska@inbox.lv 

mailto:marite.romanovska@inbox.lv
mailto:marite.romanovska@inbox.lv


 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku 

paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde  

paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu 

nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana 

16-01-AL34-A019.2201-000016 

 

Īstenošanas vieta, laiks 

Kaktiņi, Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ciblas nov., p.n. 

Kušneri, LV-5719, 2017. gads. 

Mērķis Nodrošināt kultūras infrastruktūras attīstību, kultūrvēsturiskās 

vides un tradīciju saglabāšanu, organizējot pasākumus visu 

vecumu iedzīvotājiem un veicināt vietējo amatnieku un 

pašdarbnieku aktivitātes, kā rezultātā tiks celta iedzīvotāju 

pašapziņa un iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanās. Mājražotāju un 

amatnieku paraugdemonstrējumi un apmācība iedzīvotājiem 

radīs iespēju uzņēmējdarbības attīstībai un jauno darbavietu 

radīšanai 

Galvenās aktivitātes ➢ Aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, 

pasākumu nodrošināšanai 

➢ Apkures sistēmas uzstādīšana 

Rezultatīvie rādītāji ➢ Iegādāts aprīkojums paraugdemonstrējumu, apmācību, 

pasākumu nodrošināšanai 

➢ Uzstādīta apkures sistēma 

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

48 284,04 

43455,64 

 4 828,40 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

BDR “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, Igors Zabiļevskis, 

tālr. +371 29242779, lidumniekiNVO@inbox.lv 

mailto:lidumniekiNVO@inbox.lv


 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve 

17-01-AL34-A019.2201-000001 

Īstenošanas vieta, laiks Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads 

Mērķis Atjaunot Ciblas vidusskolas stadionu, nodrošinot sporta 

aktivitāšu daudzveidību un kvalitāti 

Galvenās aktivitātes Atjaunots stadiona segums, pārbūvēti skrejceliņi, ierīkota 

tāllēkšanas bedre, ierīkots lodes grūšanas sektors, ierīkota 

stadiona drenāža un ūdens laistīšanas sistēma 

Rezultatīvie rādītāji Pārbūvēts stadions – 3054,50 m2. Apmeklētāji – 250 cilv/gadā. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

185 851,28  

45 000,00  

140 851,28  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ciblas novada Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, 

tālr. +371 65700844; marite.romanovska@inbox.lv 

 

  



 

   
Pirmsprojekta fotofiksācija, 2019. gads. 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

 

“Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Ciblas novada 

sporta kompleksam Felicianovā” 

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000001 

Īstenošanas vieta, laiks Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads 

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada janvāris - 2021.gada 

novembris 

Mērķis Projekta mērķis ir izbūvēt multifunkcionālu sporta laukumu aktīvai 

brīvā laika pavadīšanai un pasākumu norises nodrošināšanai, 

popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot iedzīvotāju sociālo 

iekļaušanos un pilsonisko līdzdalību, stiprinot Ciblas novada 

potenciālu un pievilcību. 

Projekta mērķa grupa ir teritoriālās atstumtības riskam pakļautie 

Felicianovas, Ciblas ciemu un to apkārtnes iedzīvotāji, kā arī visi 

Ciblas novada iedzīvotāji, tūristi un viesi. 

Galvenās aktivitātes Projekta aktivitātes 

1. Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve (1.kārta): 

1) tiks izsludināts atklāts konkurss multifunkcionālā sporta laukuma 

izbūvei, veikta tirgus cenu izpēte būvuzraudzības nodrošināšanai; 

2) tiks noslēgti būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības 

līgumi; 

3) tiks izbūvēts multifunkcionālais sporta laukums. 

2. Multifunkcionāla sporta laukuma apkārtnes sakārtošana 

(talka) un atklāšanas pasākums: 

aktivitātes īstenošanas laikā tiks organizēti Ciblas novada sporta 

kompleksa sakopšanas un labiekārtošanas darbi, tostarp rīkojot 

iedzīvotāju talku un multifunkcionālā sporta laukuma atklāšanas 

pasākumu. 

3. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana: 

publikācijas Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

"Ciblas Novada Ziņas", publikācijas pašvaldības interneta vietnē 

un sociālo tīklu kontos, TV sižets reģionālajā televīzijā, informatīvā 

plāksne projekta īstenošanas vietā. 

Rezultatīvie rādītāji Izbūvēts Multifunkcionālais sporta laukums Ciblas novada 

sporta kompleksam Felicianovā, 800 kvadrātmetri 



Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

Projekta budžets EUR 95 663,54, t.sk.: 

ELFLA finansējums EUR 45 000,00 

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 663,54 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ciblas novada pašvaldība, 

Adrese: c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV - 5706; 

ciblasnovads@ciblasnovads.lv; tālr. 65700894 

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, 

 

 

KĀRSAVAS NOVADS 

 

 

   
 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

visām paaudzēm Kārsavas novadā, 

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000014 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsavas novads, Parka iela Nr. 2, Kārsava; “Aizgāršas skola, 

Goliševa; “Mūsmājas”, Malnava; “Skola”, Mežvidi; “Druvas”, 

Mežvidi; “Mētras”, Mērdzene.  

01.11.2016.- 01.11.2017. 

Mērķis Mazināt novada iedzīvotāju sociālās atstumtības risku, uzturēt 

veselīgu dzīvesveidu, uzlabot dzīves līmeni un kvalitāti 

Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros paredzēts iegādāties un uzstādīt brīvdabas 

trenažierus Kārsavas novada Goliševā, Malnavā, Mērdzenē un 

Mežvidos. 

Izveidot bērnu rotaļu laukumu Kārsavas pilsētā daudzdzīvokļu 

māju mikrorajona tuvumā. 

Izveidot bērnu rotaļu laukumu Otrajos Mežvidos. 

 

Rezultatīvie rādītāji 

1. Uzstādīti 3 brīvdabas trenažieri Goliševā, Mežvidos, 

Mērdzenē;  

2. Uzstādīti 4 brīvdabas trenažieri Malnavā; 

3. Ierīkots bērnu rotaļu laukums Kārsavas pilsētā 

daudzdzīvokļu māju mikrorajona tuvumā; 

4. Ierīkots bērnu rotaļu laukums Otrajos Mežvidos; 

5. Projekta realizācijas rezultātā tiks piedāvātas 

daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas visām sabiedrības 



grupām arī sociālās atstumtības riskam pakļautajām 

personām; 

6. Veicināta novada iedzīvotāju veselības nostiprināšana, 

kā arī fizisko spēju attīstīšana un veselīga dzīves veida 

uzturēšana; 

7. Tiks uzlabota novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte; 

8. Aktīva atpūta bērniem un jauniešiem veicinās normālu 

organisma attīstību, nobriešanu un nostiprinās 

savstarpējās attiecības. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

28 093,80 

25 284,43 

  2 809,37 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Kārsavas novada pašvaldības projekts ar 6 realizācijas vietām, 

Rita Jonikāne, tālr. +371 26415945, rita.jonikane@inbox.lv 

 

 

 

 

 

   
 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā, 

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000013 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Goliševas, Malnavas, 

Mērdzenes, Mežvidu pagastu Parka iela Nr. 2, Kārsava; 

“Aizgāršas skola, Goliševa; “Mūsmājas”, Malnava; “Skola”, 

Mežvidi; “Druvas”, Mežvidi; “Mētras”, Mērdzene.  

1.11.2016.- 01.11.2017. 

Mērķis Vispārējais mērķis: veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras 

dzīvē, saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu Kārsavas 

novadā.                                                         

Mērķis: atjaunot un pilnveidot esošo materiāli tehnisko bāzi 

kvalitatīvu un konkurētspējīgu kultūras pakalpojumu 



sniegšanai novada iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt 

apskaņošanas kvalitāti brīvdabas pasākumos.  

Galvenās aktivitātes 1. Jaunu tērpu iegāde novada amatierkolektīviem. 

2. Saktu iegāde novada deju kolektīviem. 

3. Tautisko jostu iegāde novada amatierkolektīviem. 

4. Tērpu iegāde novada kapelai “Dimdari” un mūsdienu 

deju grupai “Vaļasprieki”. 

5. Deju apavu iegāde Malnavas un Mežvidu 

amatierkolektīviem. 

6. Aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu 

nodrošināšanai. 

7. Akustisko instrumentu iegāde Kārsavas novada kultūras 

namiem. 

8. Pārvietojamā žoga iegāde brīvdabas pasākumiem. 

9. Piepūšamās atrakcijas iegāde. 

Rezultatīvie rādītāji 1. Iegādāti jauni tērpi novada amatierkolektīviem: 

• Mežvidu KN;  

• Mērdzenes KN; 

• Goliševas KN;  

• Kārsavas KN;  

• Salnavas KN;  

• Malnavas KN. 

2. Iegādātas saktas novada deju kolektīviem. 

3. Iegādātas tautiskās jostas novada amatierkolektīviem. 

4. Iegādāti tērpi novada kapelai “Dimdari” un mūsdienu 

deju grupai “Vaļasprieki”. 

5. Iegādāti apavi Malnavas un Mežvidu 

amatierkolektīviem. 

6. Iegādāts aprīkojums brīvdabas pasākumu 

nodrošināšanai. 

7. Iegādāti akustiskie instrumenti Kārsavas novada 

kultūras namiem. 

8. Iegādāts pārvietojamais žogs brīvdabas pasākumiem. 

9. Iegādāta piepūšamā atrakcija. 

Bužets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

49 494,37 

44 544,93 

  4 949,44 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 

tālr. +371 26415945, rita.jonikane@inbox.lv 

 

 

 

 

 



 

   
 

Nosaukums, identifikācijas 

Nr. 

 

Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana, 

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000015 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Parka iela 3 

01.11.2016.-11.11.2018. 

Mērķis Vispārējais mērķis: radīt iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku 

rekreācijas objektu, uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas 

un atpūtas iespējas. 

Galvenās aktivitātes Labiekārtot dīķa apkārtni: izveidot taciņu gar dīķa malu, 

uzstādīt apgaismojuma laternas, ierīkot peldošo strūklaku, 

izvietot atkritumu urnas, iestādīt dekoratīvos krūmus. 

Rezultatīvie rādītāji Labiekārtota dīķa apkārtne: 

• izveidota taciņa gar dīķa malu; 

• uzstādītas apgaismojuma laternas;  

• ierīkota peldošā strūklaka;  

• izvietotas atkritumu urnas; 

• iestādīti dekoratīvie krūmi; 

• uzstādīti soliņi. 

Bužets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

37 871,53 

34 084,38 

  3 787,15 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 

tālr. +371 26415945, rita.jonikane@inbox.lv 

 

 

 



       
  

Nosaukums, identifikācijas 

Nr. 

Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu 

konstrukciju remonts 

16-01-AL34-A019.2201-000001 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsavas novads, Mērdzenes pag., Latvīšu Stiglova,  

1.11.2016.-15.11.2017. 

Mērķis Nodrošināt kultūras pieminekļa Stiglovas Svētā Krusta 

Pagodināšanas Romas katoļu baznīcas saglabāšanu, pieejamību 

sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu. 

Galvenās aktivitātes Projektā paredzēts veikt nesošo koka konstrukciju protezēšanu, 

koka pārseguma siju nomaiņu, atjaunot tvaika izolāciju, ierīkot 

lietusūdens noteksistēmu. 

Rezultatīvie rādītāji 1.Veikta nesošo koka konstrukciju protezēšana un nomainītas 

satrupējušās koka pārseguma sijas. 

2. Ierīkota tvaika izolācija, lai novērstu kondensāta 

veidošanos. 

3. Ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma koka konstrukciju 

pasargāšanai no papildus mitruma.  

4. Objekta atjaunošana sekmēs iedzīvotāju, apmeklētāju un 

tūristu pieaugumu Latgales reģionam vismaz par 5%.  

5. Tiks radītas jaunas tradīcijas un attīstītas vecās.  

6. Būs iespēja baznīcā piedāvāt lielāku skaitu kvalitatīvu 

garīga veida kultūras pasākumu 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

21 090,48 

18 981,43 

  2 109,05 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

STIGLOVAS SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS 

ROMAS KATOĻU DRAUDZE, Andris Jonāns, 

tālr. +371 28345990, andrisjonans@inbox.lv 

 

 

 

 

 



        

    
 

  

Projekta nosaukums,  

identifikācijas Nr. 

“Zīdūņa parka labiekārtošana” 

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000009  

Īstenošanas vieta, laiks “Zīdūņs”, Malnavas pagsts, Kārsavas novads. 

   01.05.2020.- 01.05.2022. 

Mērķis Vispārējais mērķis: Veicināt vides un dabas resursu 

saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīves veidu, uzlabot 

pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. 

Mērķis: Nodrošināt Zīdūņa parka kultūrvēsturisko vērtību 

saglabāšanu un jauna tūrisma produkta piedāvāšanu visai 

sabiedrībai. 

Galvenās aktivitātes Zīdūņa parka labiekārtošana bez inženiertīkliem. 

Zīdūņa parka labiekārtošana izvietot aprīkojumu( mažas 

arhitehtūras formas). 

Rezultatīvie rādītāji Veikti būvdarbi un labiekārtota Zīdūņa parka teritorija. 

Veikta Zīdūņa parka labiekārtošana - izvietots aprīkojums 

(mazās arhitektūras formas). 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

EUR 54548,72 , t.sk.:       

EUR 45000,00 

EUR   9548,72 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 26415945, 

rita.jonikane@inbox.lv, karsava.lv 

 

 

 

 

mailto:rita.jonikane@inbox.lv
http://karsava.lv/projekti/kulturas-norisu-kvalitates-uzlabosana-karsavas-novada/


 
 

Pirmsprojekta fotofiksācija – 2019. gads. 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide 

19-01-AL34-A019.2201-000007 

 

Īstenošanas vieta, laiks Vienības iela Nr. 64, kārsava, Kārsavas novads. 

   01.05.2020.- 01.05.2022.   

Mērķis Vispārējais mērķis: nodrošināt kultūras mantojuma 

saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

 

Mērķis: izveidot kultūrvēsturisko centru kā jauna tūrisma 

pakalpojuma un  kultūras mantojuma  svarīgu sastāvdaļu 

novadā, nodrošinot pieejamību visai sabiedrībai. 

Galvenās aktivitātes Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas izveide” 

Rezultatīvie rādītāji Izveidots kultūrvēsturiskais centrs "Līču mājas". 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

73 248,15 EUR 

45 000,00 EUR 

28 247,50 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 26415945, 

rita.jonikane@inbox.lv,karsava.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas  

pareizticīgo baznīcas saglabāšana 

http://karsava.lv/projekti/kulturas-norisu-kvalitates-uzlabosana-karsavas-novada/


Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

19-01-AL34-A019.2201-000002 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsava;Kārsavas novads  

2020.5.maijs -2020. gads 30. decembris  

Mērķis Projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā  

mantojuma- Kārsavas pareizticīgo baznīcas - krāšņa, 

 krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēta dievnama  

saglabāšanu, veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu  

un nodrošinot pieejamību sabiedrībai un efektīvāku 

 sociālekonomisko izmantošanu. 

Galvenās aktivitātes Kārsavas pareizticīgo baznīcas jumta rekonstrukcija,  

kas nodrošinās baznīcas saglabāšanu. 

Rezultatīvie rādītāji Saglabāts -kultūras mantojuma piemineklis un tūrisma  

objekts. 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

42528,56 EUR 

38275,71 EUR 

4252,85 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo 

 draudze 

 Kārsavas nov., Kārsava, Stacijas iela 36, LV-5717, +371 

27567292 

 

 

 

        

 

Projekta nosaukums,  

identifikācijas Nr. 

“Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada 

kultūras namos” 

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000008 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsava, Vienības iela Nr. 49c; Salnavas pag.,  Salnava; "Tautas 

nams";  Mežvidu pag., Mežvidi,  "Pagastmāja";  Mērdzenes 

pag., Mērdzene,"Tautas nams".  
01.04.2020.- 01.04.2021.  

https://www.lursoft.lv/adrese/stacijas-iela-36-karsava-karsavas-novads-lv-5717


Mērķis Vispārejais mērķis: Pilnveidot un modernizēt materiāli 

tehnisko bāzi kvalitatīvu, inovatīvu un konkurētspējīgu 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. 

 

Mērķis: Dot iespēju ik vienam sabiedrības loceklim izmantot 

inovatīvus pakalpojumus, lai  pilnveidotu savas zināšanas 

kultūrvēstures, vides, veselības un citās jomās.  

Galvenās aktivitātes Skatuves aprīkojuma iegāde Kārsavas, Salnavas, Mežvidu un 

Mērdzenes kultūras namiem. 

Rezultatīvie rādītāji Kārsavas, Salnavas, Mežvidu un Mērdzenes kultūras namiem 

iegādāts moderns skatuves aprīkojums. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

EUR 47369,25 , t.sk.:       

EUR 42632,31 

EUR   4736,94 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 26415945, 

rita.jonikane@inbox.lv, karsava.lv 

 

 

 

 

 

LUDZAS NOVADS 

 

            
 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

 

Raipoles svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas 

saglabāšana un teritorijas labiekārtošana pieejamības 

nodrošināšanai 

16-01-AL34-A019.2201-000021 

Īstenošanas vieta, laiks Raipole, Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., p.n. Raipole, LV-

5736 

Mērķis Projekta mērķis ir nodrošināt Raipoles svētā Jāņa Kristītāja 

Romas katoļu baznīcas saglabāšanu un pieejamību plašākai 

sabiedrībai, veicot elektromontāžas darbus un teritorijas 

labiekārtošanu.  

Galvenās aktivitātes Elektromontāžas darbi un teritorijas labiekārtošana 

mailto:rita.jonikane@inbox.lv
http://karsava.lv/projekti/kulturas-norisu-kvalitates-uzlabosana-karsavas-novada/


Rezultatīvie rādītāji Projekta īstenošanas rezultātā tiks ierīkots ārējais apgaismojums 

un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – izremontēts lievenis, 

nomainītas margas, ierīkots celiņš un laukums, uzstādīti soliņi. 

Mērķauditorija - Raipoles svētā Jāņa Kristītāja draudzes locekļi, 

Nirzas pagasta un Ludzas novada iedzīvotāji, tūristi un viesi. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

 13 932,69 

12 539,42 

  1 393,27 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

REL Raipoles svētā Jāņa Kristītāja draudze, Artūrs Mozga, 

tālr. +371 25978978, sacerdosarturs@inbox.lv 

 

 

 

 

             
 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas 

veicināšana Rundēnu ciemā 

16-01-AL34-A019.2201-000005 

Īstenošanas vieta, laiks Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads 

2016. – 2017. gads  

Mērķis Nodrošināt iespēju Rundēnu pagasta iedzīvotājiem iesaistīties 

aktīvā un veselīgā brīvā laika pavadīšanā, atverot sporta 

trenažieru zāli un uzstādot bērnu rotaļu iekārtas.   

Galvenās aktivitātes ➢ Sporta trenažieru iegāde 

➢ Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 

Rezultatīvie rādītāji ➢ Iegādāti dažādu veidu sporta trenažieri 

➢ Ierīkots bērnu laukums 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Pašvaldības līdzfinansējums 

(EUR) 

13 661,76 

12 295,59 

    1366,17  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ludzas novada pašvaldība, Viola Andruščenko, 

tālr. +371 65707131, viola.andruscenko@ludza.lv 

mailto:viola.andruscenko@ludza


       
 

  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

„Flīģeļa iegāde profesionālas koncertdarbības 

nodrošināšanai Ludzas novadā” 

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000019  

Īstenošanas vieta,  

laiks 

Stacijas iela 45, Ludza, LV-5701;  

29.11.2016.-01.02.2017.  

Mērķis Uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, kā arī 

veicināt koncertdzīves daudzveidību profesionālās mūzikas vidē, 

sekmējot līdzsvarotu kultūras procesu attīstību, nodrošinot 

kultūrvides, nemateriālā kultūrmantojuma un tradīciju 

saglabāšanu Ludzas novadā.  

Galvenās aktivitātes Iegādāties mūzikas instrumentu – flīģeli.  

Rezultatīvie rādītāji Flīģeļa iegāde  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

36 619,44  

32 957,50  

  3 661,94 (Ludzas novada pašvaldības)  

Iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Biedrība “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība”, Ilona 

Mekša, tālr. +371 29593757, muzskola.ludza@inbox.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

mailto:muzskola.ludza@inbox.lv


Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 
 
 

Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai 

nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā 

16-01-AL34-A019.2201-000006 

Īstenošanas vieta, laiks Isnaudas Tautas nams, Isnaudas pagasts, Martiši, Ludzas novads 

2017. gads.   

Mērķis Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību 

un brīvdabas pasākumu kvalitatīvu norisi Ludzas novada lauku 

teritorijas iedzīvotājiem un viesiem, iegādājoties mobilo skatuvi. 

Projekta mērķauditorija ir Ludzas novada iedzīvotāji, kaimiņu 

novadu iedzīvotāji, tūristi un viesi, novada sadraudzības partneri  

Galvenās aktivitātes Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumiem.  

Rezultatīvie rādītāji Iegādāta mobilā skatuve brīvdabas pasākumiem.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

8 444,59 

7 600,13 

   844,46  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

PSV Ludzas novada pašvaldība, Ilona Rimša, 

ilona.rimsa@ludzaspils.lv, tālr. +371 65707411  

 

 

 

 

      

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu 

baznīcas ērģeļu restaurācija 
 16-01-AL34-A019.2201-000020   

Īstenošanas vieta, laiks Baznīcas iela 54, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 

2017. -2018. gads  

Mērķis Projekta vispārējie mērķis ir: saglabāt Latvijas kultūrmantojumu, 

kultūrvēsturiskās vērtības, veicinot sabiedriskā labuma sniegšanu, 

iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē, kas veicinātu baznīcas 

kā kultūras un garīguma centra attīstību, kā arī veicinātu tūrisma 

infrastruktūras attīstību Ludzas novadā. Projekta specifiskais 

mērķis: veikt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas 

Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurāciju, saglabājot to 

autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību kopumu, kas sniegs 

paliekošu ieguldījumu kultūras mantojuma un mākslas pieminekļa 

saglabāšanā nākamajām paaudzēm.   

mailto:ilona.rimsa@ludzaspils.lv


Galvenās aktivitātes Veikt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas 

katoļu baznīcas ērģeļu restaurāciju  

Rezultatīvie rādītāji Veikta Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas 

katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

41 709,91 

37 538,92 

  4 170,99  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Rel. Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 

draudze,  
 Ilona Mekša, tālr. +371 29593757, ilona.meksa@ludzaspils.lv 

 

 

 

 

 

                   
 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

 

Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīvā 

laika pavadīšanas dažādošanai 

16-01-AL34-A019.2201-000004 

Īstenošanas vieta, laiks Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads 

2016. - 2017. gads  

Mērķis Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos aktīvā un veselīgā brīvā 

laika pavadīšanā, izveidojot bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu 

māju pagalmā Ludzas novada Cirmas pagasta Tutānu ciemā.   

Galvenās aktivitātes ➢ Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 

 

Rezultatīvie rādītāji ➢ Ierīkots bērnu laukums 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Pašvaldības līdzfinansējums 

(EUR) 

13 502,50  

12 152,25  

  1 350,25 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ludzas novada pašvaldība, Viola Andruščenko, 

tālr. +371 65707131, viola.andruscenko@ludza.lv  

mailto:ilona.meksa@ludzaspils.lv
mailto:viola.andruscenko@ludza.lv


 

 

 

  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Sociālās aprūpes centrs "Ludza" infrastruktūras 

pilnveidošana 

17-01-AL34-A019.2101-000002  

Īstenošanas vieta, 

laiks 

Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735 

27.11.2017.-27.06.2017.  

Mērķis Projekta mērķis ir pilnveidot Sociālā aprūpes centrs "Ludza" 

infrastruktūru, lai uzlabotu klientu dzīves kvalitāti, labsajūtu un 

emocionālo komfortu. 

Galvenās aktivitātes Sociālā aprūpes centra „Ludza” 1.stāva telpu grupu atjaunošanas 

darbi(saskaņā ar tehnisko dokumentāciju)  

Rezultatīvie rādītāji Izremontētas SAC „Ludza” 1.stāva telpas.  

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

47 641,21 

42 877,09 

  4 764,12 (Ludzas novada pašvaldības) 

Kontaktinformācija Ilona Mekša, tālr. +371 29593757, ilona.meksa@ludzaspils.lv  

 

 

 

   
  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām 

iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

17-01-AL34-A019.2101-000003 

Īstenošanas vieta, laiks Ludzas novads: Tutāni, Cirmas pagasts; Brigi, Brigu pagasts; 

Istalsna un Martiši, Isnaudas pagasts; Vecslabada, Istras pagasts; 

mailto:ilona.meksa@ludzaspils.lv


Rundēni, Rundēnu pagasts, Ņukši, Ņukšu pagasts; Nirzā, Nirzas 

pagasts; Pilda, Pildas pagasts; Pureņi, Pureņu pagasts.   

2018. gads 

Mērķis Uzlabot Ludzas novada lauku bibliotēku tehnisko nodrošinājumu 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Galvenās aktivitātes Projekta īstenošanas laikā tiks iegādāts šāds aprīkojums 10 

bibliotēkām Ludzas novada 9 pagastos: 

1) 30 datorkomplekti; 

2) 10 drukāšanas iekārtas – pa 1 drukāšanas iekārtai katrai 

bibliotēkai; 

3) 1 portatīvais dators Cirmas pagasta bibliotēkai;  

4) 1 digitālā fotokamera Cirmas pagasta bibliotēkai. 

Rezultatīvie rādītāji Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada 10 lauku 

bibliotēkas 9 pagastos iegūs šādu aprīkojumu: 

1) 30 datorkomplektu iegāde – pa 3 datorkomplekti katrai 

bibliotēkai; 

2) 10 drukāšanas iekārtu iegāde – pa 1 drukāšanas iekārtai katrai 

bibliotēkai; 

3) 1 portatīvais dators Cirmas pagasta bibliotēkai;  

4) 1 fotokamera Cirmas pagasta bibliotēkai. 

Pateicoties projekta ietvaros iegādātajam aprīkojumam, tiks 

dažādotas vismaz 10 sabiedriskās aktivitātes 9 pagastos.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

33 043,77 

29 739,39 

  3 304,38  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza; 

Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālr. +371 65707131; 

viola.andruscenko@ludza.lv  

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Sporta spēļu automātiskās filmēšanas sistēmas iegāde sporta un 

tehnoloģiju popularizēšanas veicināšanai 

17-01-AL34-A019.2101-000005 

Īstenošanas vieta, laiks Miglinīka 34, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Mērķis Iegādāties tehniskos palīglīdzekļus sporta aktivitāšu filmēšanai, 

raidīšanai un dažādošanai, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu teritorijā, 

sabiedrības aktivitāti un sporta aktivitāšu dažādošanu, tādējādi 

nodrošinot sporta spēļu pieejamību plašākai sabiedrībai. 

mailto:viola.andruscenko@ludza.lv


Galvenās aktivitātes Projekta aktivitātes: 

1.aktivitāte. Tehniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Jauna 

tehniskā aprīkojuma iegāde, kur projekta ieviesējs jau veicis 

aprīkojuma iegādes cenu aptaujas. Aktivitātes ietvaros tiks skaņoti 

piegādes, apmācības un garantijas līgumi. 

2.aktivitāte. Tehniskā aprīkojuma lietošanas apmācības un 

izmēģinājuma periods. Pēc aprīkojuma uzstādīšanas, piegādātājs 

nodrošinās projekta iesniedzēja cilvēku apmācību tehnikas un 

programmatūras lietošanā.  Piegādātājs nodrošinās konsultācijas un 

tehnisko atbalstu visu garantijas periodu. 

3.aktivitāte. Publicitātes nodrošināšana. Aktivitātes ietvaros par 

projekta īstenošanas mērķiem, gaitu un rezultātiem tiks nodrošināti 

informatīvi materiāli ievietošana masu medijos un informācijas 

izplatīšanas kanālos (vietējos laikrakstos, sociālajos tīklos 

(facebook, partnerības mājas lapa u.c.). Kā arī regulāri pēc projekta 

īstenošanas tiks nodrošināta publicitāte par projekta rezultātu 

aktualitātēm, filmētām spēlēm.  

4.aktivitāte. Projekta administrēšana. Aktivitāte nodrošinās 

kvalitatīvu un nosacījumiem atbilstošu projekta ieviešanu, 

dokumentācijas sagatavošanu, uzglabāšanu un atskaišu 

sagatavošanu. 

Rezultatīvie rādītāji Dažādotas sabiedriskās sporta aktivitātes. 

Pēc projekta īstenošanas sporta aktivitāšu uzskaitījums palielināsies, 

jo tehniskais aprīkojums izmantojams praktiski visu sporta veidu 

fiksēšanai, translēšanai un analizēšanai. Uz doto brīdi sporta klubs 

aprīkojumu izmantos telpu futbola, handbola, volejbola u.c. sporta 

veidos. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

13 500,00  

12 150,00  

1 350,00  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Staņislavs Narnickis, tālr. +371 29491091, sklatgols@inbox.lv 

 

 

        

   
 

Esošais laukums pie Ludzas novada Pildas pamatskolas. 2019. gads.  

Projekta nosaukums,  

 

identifikācijas Nr. 

 „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada 

Pildas pamatskolas”  

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000004   



Īstenošanas vieta, laiks  “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733  

04.05.2020. - 05.10.2020.  
 

Mērķis  Projekta vispārējais mērķis – veicināt Ludzas novada Pildas 

pagasta bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot 

lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.  

Projekta tiešais mērķis – ierīkot jaunu, modernu, bērniem un 

jauniešiem vizuāli pievilcīgu, konstruktīvi interesantu bērnu 

rotaļu laukumu pie Ludzas novada Pildas pamatskolas.  
 

Galvenās aktivitātes  Projekta īstenošanas laikā tiks:  

- nomainītas novecojošās metāla konstrukcijas;  

- uzstādītas modernas bērnu vecumposmiem atbilstošas rotaļu 

laukumu iekārtas;  

- zem konstrukcijām ierīkots mīkstais gumijas segums 

(saskaņā ar tehnisko dokumentāciju).  
 

Rezultatīvie rādītāji Paredzamie rezultāti:  

Tiks izveidots bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgs, 

konstruktīvi interesants bērnu rotaļu, atpūtas un sporta aktivitātēm 

piemērots laukums pie Ludzas novada Pildas pamatskolas – 1 

jauns objekts.  

Pildas pagasta bērniem un jauniešiem tiks radīta aktīvai atpūtai 

piemērota vide un iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, 

palielinot pieejamību rotaļu laukumiem pašvaldībā – 1 sakārtots 

laukums.  

Ierīkojot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, 99 Pildas pagasta 

bērniem un jauniešiem uzlabosies brīvā laika pavadīšanas 

iespējas.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

EUR 48 294,83, t.sk.: 

EUR 43 465,35 

EUR   4 829,48 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ludzas novada pašvaldība; 

Kontaktinformācija: projektu vadītāja  

Ilona Mekša, tel.29593757, ilona.meksa@ludza.lv  

 

 

        

                
 

Pirmsprojekta fotofiksācija, 2019.gads.   



Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

"Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu atjaunošana" 

19-01-AL34-A019.2201-000005 

Īstenošanas vieta, laiks Projekta īstenošanas vieta: “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, 

Ludzas novads. 

Projekta īstenošanas laiks – 5 mēneši no Lauku atbalsts dienesta 

lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas. 

Mērķis Projekta mērķis ir izveidojot stadiona skrejceļu ar mākslīgo 

segumu, radīt jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, 

kas veicinātu iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka 

attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla 

stiprināšanā, vienlaicīgi palielinot vietas potenciālu un pievilcību, 

kā arī veicinot sporta un aktīvās atpūtas tūrismam pievilcīgas 

vides veidošanu. 

Galvenās aktivitātes 1. Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu atjaunošana. 

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana. 

Rezultatīvie rādītāji Projekta aktivitātes Nr.1. īstenošanai Pildas pamatskolas teritorijā 

plānots pārbūvēt skolas stadiona skrejceliņus, nomainot segumu. 

Projekta aktivitātes Nr.2. īstenošanai tiks publicēts 1 raksts 

pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos, projekta īstenošanas 

vietā uzstādīta1 informatīvā plāksne. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

EUR 50 000,00, t.sk.: 

EUR 45 000,00 

EUR   5 000,00 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ludzas novada pašvaldība; 

Kontaktinformācija: Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos; tālr. 65707496; 

aivars.meiksans@ludza.lv 

 

 

        
 

Atpūtas vietas “Pludmale”                       Atpūtas vieta “Pludmale” (kreisā puse)        Atpūtas vieta “Pludmale” (labā puse)                         

(kopskats). 

Pirmsprojekta fotofiksācija, 2019.gada septembris. 

  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

"Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana" 

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000003   



Īstenošanas vieta, laiks Projekta īstenošanas vieta: “Pludmale”, Cirmas pagasts, Ludzas 

novads. 

Projekta īstenošanas laiks – 6 mēneši no Lauku atbalsts dienesta 

lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas. 

Mērķis Projekta mērķis ir labiekārtot Cirmas ezera publisko pludmali 

aktīvai un veselību veicinošai brīvā laika pavadīšanai, uzlabojot 

lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un 

pievilcību. 

Galvenās aktivitātes 1. Atpūtas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. 

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana. 

Rezultatīvie rādītāji Projekta aktivitātes Nr.1. īstenošanai Cirmas ezera publiskajā 

pludmalē plānots uzstādīt:  

1 nojumi ar galdu un soliem,  

1 pludmales ģērbtuvi,  

3 koka pludmales zviļņus,  

1 bērnu rotaļu kompleksu un atsperšūpoles, 

1 atkritumu urnu. 

Pirms konstrukciju uzstādīšanas zem nojumes tiks izbūvēts 

bruģakmens seguma, bet zem bērnu rotaļu konstrukcijām 

izveidots smilšu segums. Esošā ugunskura vieta tiks nostiprināta 

ar laukakmeņiem. 

Projekta aktivitātes Nr.2. īstenošanai tiks publicēts 1 raksts 

pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos, projekta īstenošanas 

vietā uzstādīta1 informatīvā plāksne. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

EUR16 010,46, t.sk.: 

EUR 14 409,41 

EUR 1 601,05 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ludzas novada pašvaldība; 

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Ilona Rimša; tālr. 

65707411;ilona.rimsa@ludza.lv 

 

 

 

 
 

 



 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

 

“Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un 

rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”” 

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000006 

Īstenošanas vieta, laiks Projekta īstenošanas vieta: Ludzas novada sociālās aprūpes centrs 

“Ludza”. Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads. 

Projekta īstenošanas laiks – 4 mēneši no Lauku atbalsts dienesta 

lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas. 

 

Mērķis Aprīkojuma iegāde sociālā aprūpes centra “Ludza” sniegto sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un 

kvalitātes nodrošināšanai. 

 

Galvenās aktivitātes 1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas aprīkojuma iegāde. 

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana. 

 

Rezultatīvie rādītāji Projekta aktivitātes Nr.1. īstenošanai sociālajam aprūpes centram 

“Ludza” plānots iegādāties:  

10 daudzfunkcionālās aprūpes gultas;  

2 matračus izgulējumu profilaksei un ārstēšanai;  

2 dušas krēslus uz riteņiem;  

1 pacientu transportēšanas ratus;  

2 salokāmus aizslietņus uz riteņiem;  

2 germicidālās gaisa caurplūdes lampa uz statīva;  

1 profesionālo veļas mazgājamo mašīnu; 

1 veļas gludināšanas rulli. 

   

Projekta aktivitātes Nr.2. īstenošanai tiks publicēts 1 raksts 

pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos, kā arī sociālā aprūpes 

centra telpās izvietota 1 informatīvā plāksne. 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums 

(EUR) 

Projekta budžets EUR 33709.97, t.sk.: 

ELFLA finansējums EUR 30338.96 

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 3371,01.  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Ludzas novada pašvaldība; 

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Ilona Rimša; tālr. 

65707411;ilona.rimsa@ludza.lv 

 

 

 

 



ZILUPES NOVADS 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

„Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu 

pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai 

Zilupes novadā” 

16-01-AL34-A019.2201-000009 

Īstenošanas vieta, laiks Brīvības iela 19, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 

2017. gads. 

Mērķis Izveidot informatīvo infrastruktūru pakalpojumu pieejamības, 

kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā 

uzstādot norāžu zīmes. 

Galvenās aktivitātes Uzstādīt 55 norādes uz 25 stabiem. 

Rezultatīvie rādītāji Projekta rezultātā tiks uzstādītas 55 norādes uz 25 stabiem. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

3 269,28 

2 942,35 

   326,93 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 

tālr. +371 26541476, +371 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

 

          

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

„Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā” 

16-01-AL34-A019.2201-000012 

Īstenošanas vieta, laiks Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 

2017. gads. 



Mērķis Iegādāties skaņas un gaismas aparatūru un aprīkojumu āra 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā. 

Galvenās aktivitātes Iegādāties aparatūras komplektu āra sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai Zilupes novadā. 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāts aparatūras komplekts āra sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai Zilupes novadā. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

21 726,48 

19 553,83 

  2 172,65 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 

tālr. +371 26541476, +371 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

 

 

 

 

        

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

„Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko 

nodarbību brīvā laika pavadīšanas centra izveide Zilupes 

pilsētā” 

16-01-AL34-A019.2201-000008 

Īstenošanas vieta, laiks Domes iela 2, Zilupe, Zilupes novads 

2017.-2018.gads. 

Mērķis Izveidot jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko 

nodarbību un brīvā laika pavadīšanas centru Zilupes pilsētā 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

Galvenās aktivitātes Jauno satiksmes dalībnieku laukuma ar ceļa zīmēm izbūve. 

Laukumā tiks nodrošinātas apmācības, sacensības, citas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas 

Rezultatīvie rādītāji Izbūvēts jauno satiksmes dalībnieku laukums ar ceļa zīmēm  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

50 000,00 

45 000,00 

  5 000,00 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 

tālr. +371 26541476, +371 65707315, dome@zilupe.lv 



 

 

 

    

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

„Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un 

uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un 

sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā” 

16-01-AL34-A019.2201-000007 

Īstenošanas vieta, laiks Domes iela 2, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 

2017. gads. 

Mērķis Uzstādīt publiski pieejamu informatīvo āra LED ekrānu Zilupes 

pilsētā pakalpojumu pieejamības, kvalitātes, sasniedzamības 

uzlabošanai un iedzīvotāju drošumspēju palielināšanai. 

Galvenās aktivitātes Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna uzstādīšana. 

Rezultatīvie rādītāji Uzstādīts publiski pieejams informatīvais āra LED ekrāns. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

29 962,00 

26 965,80 

  2 996,20 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 

tālr. +371 26541476, +371 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

     

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

„Vietējās teritorijas - atpūtas vietas „Pie strūklakas” izveide 

Zilupes pilsētā” 

16-01-AL34-A019.2201-000011 



Īstenošanas vieta, laiks Brīvības iela 19, Zilupe, Zilupes novads 

2017. gads. 

Mērķis Izveidot atpūtas vietu „Pie strūklakas” Zilupes pilsētā vietējās 

teritorijas vides sakārtošanai un pievilcības palielināšanai 

Galvenās aktivitātes Strūklakas izbūve Zilupes pilsētā laukumā Brīvības un Tautas ielu 

krustojumā 

Rezultatīvie rādītāji Izbūvēts jauns vides objekts ar strūklaku 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

16 984,75 

15 286,27 

  1 698,48 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 

tālr. +371 26541476, +371 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

             

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

„Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika 

dažādošanai” 

16-01-AL34-A019.2201-000010 

Īstenošanas vieta, laiks Sporta iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 

2017. gads. 

Mērķis Izveidot bērnu rotaļu laukumu Zilupes pilsētā brīvā laika 

dažādošanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai 

Galvenās aktivitātes Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Rezultatīvie rādītāji Izveidots bērnu rotaļu laukums 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

20 645,00 

18 580,50 

  2 064,50 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 

tālr. +371 26541476, +371 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

 



 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

 

Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē, 

Nr.19-01-AL34-A019.2201-000011 

 

Īstenošanas vieta, laiks Tautas ielā 1, Zilupe, Zilupes novads 

  

Mērķis Izbūvēt automašīnu stāvvietas laukumu Zilupes pilsētā 

infrastruktūras sakārtošanai, iedzīvotāju drošībai un autovadītāju 

ērtībai. 

Galvenās aktivitātes Būvniecība, labiekārtošana. 

 

Rezultatīvie rādītāji Automašīnu stāvvietas laukums 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

69 142,26 EUR 

45 000,00 EUR 

24 142,26 EUR 

 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 

tel.65707311,26541476 

 

 

 

 


