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Attīstības programma
• Saskaņā ar Krāslavas novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumu Nr.4, 

5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes 
uzsākšanu”, tika uzsākts darbs pie jauna plānošanas dokumenta izstrādes.

• Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (Attīstības 
programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa (7 gadu) 
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības 
prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz 
novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

• Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krāslavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokuments. 

• Izstrādāta uz 2012. – 2018. gada attīstības programmas bāzes.



Iedzīvotāju līdzdalība

• Iedzīvotāji var piedalīties  attīstības programmas izstrādē, 
piedāvājot savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot dzīvi gan 
Krāslavas novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā:

• iesniedzot argumentētus priekšlikumus līdz 2018.gada 30.aprīlim (4 
priekšlikumi );

• piesakoties kādai no nozaru darba grupām līdz 2018. gada 30.aprīlim 
(3 pretendenti);

• piedaloties iedzīvotāju aptaujā 2018. gada maijā (322 respondenti);

• piedaloties programmas publiskajā apspriešanā (2019. gada 3. aprīlis 
– 3 maijs, tai skaitā sanāksme 17.aprīlī).



Iedzīvotāju aptauja
• No 2018. gada 17.līdz 31.jūlijam. Aptaujā piedalījās 322 respondenti. Aktīvākie 

iedzīvotāji ir vecumā no 26 līdz 40 gadiem (36,6% jeb 118 respondenti), bet otrie 
aktīvākie ir cilvēki vecumā no 41 līdz 55 gadiem (30,1% jeb 97 respondenti).

• Iedzīvotāji informāciju par pasākumiem un attīstību Krāslavas novadā gūst lielākoties 
pašvaldības avīzē Krāslavas Vēstis un tās interneta mājaslapā kraslavasvestis.lv, to 
norādīja 70,6% jeb 226 aptaujātie. 

• Tika uzdots jautājums par nozīmīgākajām priekšrocībām Krāslavas novada attīstībai, 
un, pēc respondentu domām, tās ir tūrisma un atpūtas iespējas, tā uzskata 54,1% jeb 
173 aptaujātie, kā otrā svarīgākā priekšrocība tika atzītas dabas vērtības (par to 
nobalsoja 47,5% jeb 152 aptaujātie), augstu tika novērtēts arī novada kultūrvēsturiskais 
mantojums (44,4% jeb 142 respondenti to uzskata par nozīmīgu). Kā galveno Krāslavas 
novada kultūrvēsturisko vērtību iedzīvotāji uzskata Grāfu Plāteru pils kompleksu 
(80,4% jeb 258 resp.), otrajā vietā ierindojas Daugavas loki ar 47% jeb 151 respondentu 
atbalstu. 



Iedzīvotāju aptauja

• Novada attīstībai ir svarīgi izvērtēt arī iespējamos riska faktorus. Aptaujātie 
iedzīvotāji uzskata, ka vislielākais risks Krāslavas novadam ir jauniešu un 
darbaspējas vecuma iedzīvotāju aizplūšana (to atzīst 79,1% jeb 254 
respondenti), otrs lielākais risks ir darba vietu trūkums (tā uzskata 63,9% jeb 
205 respondenti), nopietni riski ir arī ceļu infrastruktūra un izglītības iestāžu 
likvidācija.

• Par prioritāri veicamajiem darbiem Krāslavas novadā 2019.- 2025. gadā atbildi 
sniedza aptuveni mazāk kā puse no iedzīvotājiem jeb 187 respondents. Tika 
sniegti konkrēti piedāvājumi šādās jomās: ceļu un ielu infrastruktūra, pilsētas 
un pagastu labiekārtošana, uzņēmējdarbība, tūrisms, kultūra, izglītība, 
veselības aprūpe, transporta sistēma, drošība u.c. Aptaujāto vidū ļoti 
pieprasīta ir Daugavas promenādes būvniecība.



Iedzīvotāju priekšlikumi aptaujā
Ar projektu piesaisti  par dienas centru senioriem nobalsoja 143 respondenti, 
trasei skrituļslidotājiem, velosipēdistiem un rollerslēpotājiem- 159, tēlnieka 
N.Aronsona piemiņas skvēram- 105, bet dzīvnieku patversmei- 96. Vidēji 70 – 90 
iedzīvotāji uzskata, ka Dienas centrs senioriem un trase pēc iedzīvotāju domām 
varētu būt atbalstāma arī par pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet tēlnieka 
skvērs un dzīvnieku patversme varētu būt atbalstāma kā biedrību un ziedotāju 
aktivitātes rezultāts. ~40 aptaujātie norādīja, ka dzīvnieku patversme nav 
atbalstāma vispār. 



Attīstības programmas daļas
I. Krāslavas novada pašreizējās 

situācijas raksturojums un analīze;
II. Stratēģiskā daļa;
III. Rīcības plāns;
IV. Investīciju plāns;
V. Īstenošanas uzraudzība un kontroles 

kārtība;
VI. Programmas izstrādes process un 

sabiedrības iesaistīšanās (tiks 
izstrādāts pēc publiskās 
apspriešanas).



1.redakcijas publiskā apspriešana

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 3. aprīļa līdz 3. 
maijam. 

Apspriešanas laikā interesenti var iepazīties ar Attīstības programmas 
projekta materiāliem:

• Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā kraslava.lv sadaļā Sabiedrības 
līdzdalība;

• Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 3. kabinetā (dokuments 
pieejams arī papīra formā);

• Krāslavas novada bibliotēkās (elektroniski);

• valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.



1.redakcijas publiskā apspriešana

• Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas 
1. redakciju var iesniegt līdz 2019.gada 3. maijam, izmantojot 
piedāvāto anketu vai iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

• Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kabinetā (pasta 
adrese: Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslava, LV 5601, e -
pasts dome@kraslava.lv);

• tuvākajā pagasta pārvaldē;

• ievietojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā 
geolatvija.lv.



Krāslavas novads ir …
• „Vieta, kur Dvina pārtop Daugavā, koka mežģīņu skautos logos

spoguļojas saule un „Labrīt!” atskan daudzās valodās” .
• Pozicionējis sevi kā „Novadu Daugavas lokos” un „Vieta, kur

iepukstas Latvijas sirds ”.
• Lepns par 146 ezeriem, tajā skaitā Baltijā dziļāko ezeru Drīdzi,

likteņupi Daugavu, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidu un
dabas parku „Daugavas loki”.

• Īpašs ar kulināro mantojumu – sviestu, alu, vietējo ražotāju maizi,
zāļu tējām, mājas sieru, linsēklu eļļu, medu, gurķiem.

• Atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju, atvērts
sadarbībai pāri robežām.



Pašvaldības specializācija
• Lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde, kokapstrāde,

vieglā rūpniecība, izziņas, gastronomiskais un sakrālais tūrisms un
amatniecība



Latvijas attīstības stratēģija 2030. gadam

Krāslavas novads  -
reģionālās nozīmes attīstības centrs 



VARAM, 2019

Plānotā administratīvi teritoriālā 
reforma 2021



Stratēģiskie uzstādījumi 2030
SM1 Izglītots, radošs, aktīvs un vesels iedzīvotājs

IP2 Pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālie un 
publiskās pārvaldes pakalpojumi; nodrošinātas attīstības iespējas 
informācijas un pilsoniskajai sabiedrībai

SM2 Mūsdienīga, dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīga vide un 
infrastruktūra

IP2 Pieejama inženiertehniskā infrastruktūra, kvalitatīvs dzīvojamais fonds, 
sakārtota un droša vide

SM3 Uzņēmējdarbību atbalstoša vide un resursi

IP3 Radīta uzņēmējiem pievilcīga darbības vide



Rīcības plāns un Investīciju plāns



Lielākie projekti izglītības jomā

SAM 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana



Atbalsts arodizglītībai
• Atbalsts Rīgas Valsts Tehnikuma Krāslavas struktūrvienībai (pašvaldības

telpas, telpu renovācija, aprīkojums ELFLA LEADER, Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas projekta „Mobility” u.c. ietvaros)



Lielākie projekti kultūras jomā



Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām
Projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi»

Līdz 600 EUR biedrību un iedzīvotāju grupu 
idejām

Jauniešu iniciatīvu konkurss

Līdz 300 EUR biedrību, skolu pašpārvalžu un 
jauniešu grupu idejām



Pierobeža kā iespēja
Loģistikas parks Pāterniekos pie 
Latvijas – Baltkrievijas robežas 

Kopējais ERAF SAM 5.6.2. 
finansējums: ~2,5 milj. EUR.

Stāvlaukuma  izveide

Kopējais Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
finansējums: ~2,3 milj. EUR.



Atbalsts uzņēmējdarbībai – projektu konkursi
Pašvaldības projektu konkurss „Jauniešu biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”

• Projektu konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa
veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu saimnieciskās darbības
veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā.

• Maksimāli piešķiramais atbalsts – 3000 EUR.

• Kopš 2012.gada atbalstītas 29 idejas (no 44),

• Kopējais finansējums - 62 696,37 EUR.



Atbalsts uzņēmējdarbībai – projektu konkursi 
Pašvaldības projektu konkurss „Īsteno ideju Krāslavas novadā”

• Konkursa mērķis ir sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu un
inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu
uzņēmumu veidošanos Krāslavas novadā.

• Projektus varēja iesniegt Krāslavas novadā deklarētie iedzīvotāji 
un uzņēmēji no 31 gada vecuma.

• 2018.organizēts pirmo reizi, apstiprināti 2 projekti (no 6) 

• Maksimāli piešķiramais atbalsts – 4000 EUR.

•



Atbalsts uzņēmējdarbībai – ceļi
ELFLA Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos –
pagastu grants ceļu atjaunošanai

• No 2014. līdz 2020. gadam paredzēts piesaistīt 2,4 miljonus EUR. 2015. gadā 
pašvaldība izstrādāja kritērijus prioritāro pašvaldības grants ceļu atlasei 
katrā pagastā. Plānotais atjaunotais ceļu garums novadā ~23 km. Uz 2019. 
gadu programmas izpilde Krāslavas novadā ir 76%. 

• Lielākais projekts īstenots 2017. - 2018. gadu laikā, kad, investējot ELFLA un 
pašvaldības budžeta līdzekļus, pārbūvēts un noasfaltēts ceļa St.Krāslava-
Vilmaņi posms (3,42 km) Ūdrīšu pagastā, kas savieno valsts ceļus A6 Rīga-
Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) un P62 Krāslava-Preiļi-
Madona. Darbi tiks turpināti 2019. gadā.



Atbalsts uzņēmējdarbībai – ceļi 
Investīcijas darba vietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei 
SAM 5.6.2. ietvaros, 2019. – 2020.gads:
• Izvaltas ielas (110m) posma asfalta seguma rekonstrukcija 

Krāslavā;
• ceļa posma “Pleiku apbraucamais ceļš” (336 m) asfaltēšana 

Robežnieku pagasta Pleiku ciemā;
• ceļu „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas 

posms (1,2 km) asfaltēšana Ūdrīšu pagastā,
• ceļa posma “Dauguļi - Raudoviški” asfalta seguma izbūve (2,66 

km) Kalniešu pagastā.
• Kopējais finansējums: 2 120 767 EUR.



Investīcijas degradēto teritoriju sakārtošanai, 
darba vietu radīšanai un privāto investīciju 
piesaistei SAM 5.6.2. ietvaros

Indras –
Latgales ielu 
ražošanas zona   

Kopējais 
finansējums: 
~2,5 milj. EUR.

Arī kā 
iespējamā LSEZ 
teritorija!



Dzīves telpa kopumā
• Kultūras, izglītības un sporta pasākumi un 

infrastruktūra;

• Ģimenēm draudzīga un veselību veicinoša vide.



Lai Krāslavas novads 

ir vieta, kur dzīvot un 
kurp atgriezties!

Paldies par uzmanību!
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