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Ievads 
Krāslavas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Krāslavas novada domes 

izstrādāts dokuments, kas ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, 
valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei.  

Tajā analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, stratēģiskā 
daļa ar konkrētiem stratēģiskajiem mērķiem un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts investīciju 
plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas mehānismi.  

Pamatojums izstrādes uzsākšanai – Krāslavas novada domes 2018.gada 22.februāra 
lēmums Nr.4, #5. Dokumenta pirmā redakcija apstiprināta 2019. gada 28.martā (prot. Nr.4, #10). 
Dokumenta gala redakcija apstiprināta 2019.gada 30.maijā (prot. Nr.7, #15). 

Dokuments sastāv no 6 daļām: 
1. Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze; 
2. Stratēģiskā daļa; 
3. Rīcības plāns; 
4. Investīciju plāns; 
5. Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība; 
6. Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās. 

Investīciju plāns ir pašvaldības attīstības programmas stratēģiskās daļas īstenošanas 
pamats, ko izstrādā kā vienu no pašvaldības attīstības programmas sastāvdaļām un apstiprina 
pašvaldībā. Investīciju plānu var aktualizēt katru gadu vai pēc nepieciešamības, nemainot 
attīstības programmu. 

Investīciju plānā tiek atspoguļotas plānotās investīcijas pašvaldībā tās attīstības 
veicināšanai – gan pašvaldības budžeta investīcijas, gan investīcijas, ko plānots piesaistīt ES, 
pārrobežu programmu, citu ārvalstu un nacionālo finanšu instrumentu ietvaros. Tajā tiek attēloti 
visi apzinātie pašvaldības attīstības veicināšanas projekti vai projektu idejas, kas realizējami, lai 
sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

Saskaņā ar investīciju plānu tiek veidots/ saskaņots pašvaldības budžets. Investīciju plāns 
katru gadu tiek aktualizēts un koriģēts atbilstoši tā izpildei. Norādītās summas indikatīvas, 
investīciju projekti nav sakārtoti prioritārā secībā.  

Investīciju plānā uzskaitītas stratēģiskās investīcijas (pārbūve/ renovācija, pamatlīdzekļu 
iegāde utt.), vid. virs 10 000 EUR. Ikdienas uzturēšanas darbi Investīciju plānā iekļauti netiek. 

2020. – 2022.gada Investīciju plānā paredzēti 83 tematiskie projektu bloki par kopējo 
summu 30,1 miljoni eiro, lielākoties, ar nosacījumu, ja tiek piesaistīts papildu projektu 
līdzfinansējums. 

2020.gada budžetā plānotie projekti/ aktivitātes izceltas ar zaļu krāsu. 
Pielikumu satura precizējumi nav uzskatāmi par Investīciju plāna grozījumiem. 
SAM 3.3.1. projekti identificēti 11. sadaļā, 5.6.2. projekti - 12. un 13. sadaļās.  
Pielikums Nr.1 Projekta ideju apraksti SAM 3.3.1. projektiem 
Pielikums Nr.2. Projekta ideju apraksti SAM 5.6.2. trešās kārtas (Latgales) projektiem 
Pielikums Nr.3. Projekta ideju apraksti SAM 5.6.2. otrās kārtas projektiem 
Pielikums Nr.4 Projekta ideju apraksti SAM 4.2.2. projektiem 
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Saīsinājumi atbildīgajiem par īstenošanu – Krāslavas novada dome (KND), Izglītības pārvalde (IP), Attīstības nodaļa (AN), 
Kultūras nams (KN), Tūrisma informācijas centrs (TIC). 
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1. Izglītība 
1.1. Krāslavas novada 

vispārējo izglītības 
iestāžu mācību 
vides uzlabošana 
(ERAF SAM 
8.1.2.) 

SM1 
VTP1 

RV 
1.1./ 

RV1.3./ 
RV 1.4, 

SM2 
VTP2 

RV 2.4. 

1.1., 
1.3. 

Attiecinā
mās  

3 126 601 
 

Neattieci
nāmās 

2 123 266 

15% 
468 99

0 
 
 

100% 
 

85% 
2 

657611 

  Stadiona Gr.Plāteru ielā pārbūve 
Krāslavā 
Ergonomiskas mācību vides 
nodrošināšana, klašu telpu 
iekārtošana, ventilācijas 
sistēmas izbūve, informācijas 
tehnoloģiju iegāde Pils ielā 6 un 
N. Rancāna ielā 4, Krāslavā.  
Jaunas dienesta viesnīcas 
būvprojekts un būvniecība 
Raiņa ielā 25, Krāslavā. 

2017 2021 KND, 
IP, 

izglītības 
iestādes 
Būvvald

e 
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1.2. Citas aktivitātes 
Krāslavas novada 
izglītības iestāžu 
mācību vides 
uzlabošanai 
 

SM1 
VTP1 

RV1.1. 

  
 

50 000 
 

10 000 
 

40 000 
 
 

40 000 
 
 
 
 
 
 

80 000 
 
 

 
 

90% 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 

 
 

10% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

Uzlabota/ modernizēta mācību 
vide novada izglītības iestādēs 
(bez SAM 8.1.2.), t.sk.: 
Ieviesti inovatīvi IT risinājumi 
(datortehnika) Krāslavas novada 
izglītības iestādēs, prioritāri 
Indras pamatskolā  
Izveidota ventilācijas sistēma  
PII „Pīlādzītis” aktu zālē (piem., 
logu nomaiņa uz logiem ar 
papildu ventilāciju) 
Veikti drošību uzlabojoši 
pasākumi (ugunsdrošības 
sistēma), labiekārtotojot 
izglītības iestāžu teritorijas - 
sakārtoti pagalmi, piebraucamie 
ceļi (piem., pie Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas, 
Krāslavas pamatskolas un sporta 
skolas)  
Veikta Varavīksnes vidusskolas 
stadiona pārbūve (gumijas 
seguma atjaunošana, mākslīgā 
futbola laukuma izveidošana, 
futbola tablo uzstādīšana) 

2019 
 

2022 
 

IP, 
izglītības 
iestādes, 
pagastu 
pārvalde
s, kurās 

ir 
izglītības 
iestādes 

1.3. Interešu un 
tālākizglītības 
iniciatīvu atbalsts 

SM1 
VTP1 

RV1.1. 

 25 000 100%    Atbalstītas interešu un 
tālākizglītības iniciatīvas, 
modernizēta mācību bāze 
(piem., Krāslavas mūzikas 
skolai iegādāts basģitāras 
pastiprinātājs u.c.), tautastērpu 
iegāde (Krāslavas pamatskola, 
mūzikas skola), robotikas 
pulciņu atbalsts, dalība 
koncertos, konkursos, skolēnu 
Dziesmu un deju svētkos utt.)  

2019 2021 IP, 
interešu 

izglītības 
iestādes, 
biedrības 
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1.4. Eiropas Sociālā 
fonda projektu 
īstenošana 

SM1 
VTP1 

RV1.1. 

 30 000  100%   Organizēti un īstenoti pasākumi 
projekta “Kompetenču pieeja 
mācību satura” ietvaros 

2019 2021 IP, PII 
“Pienenī

te” 

 59 000  100%   Organizēti un īstenoti pasākumi 
projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros 

2019 2020 IP, 
izglītības 
iestādes 

 50 000  100%   Veiksmīga jauniešu iesaiste 
izglītībā, nodarbinātībā projekta 
“PROTI un DARI!” ietvaros 

2019 2020 AN 

 38 000  100%   Organizēti un īstenoti pasākumi 
projekta “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros 

2019 2020 IP, 
izglītības 
iestādes 

 10 000  100%    Organizētas aktivitātes Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta 
projektā “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRs)”, lai 
mazinātu to bērnu un jauniešu 
skaitu, kas pārtrauc mācības un 
nepabeidz skolu 

2021 2021 IP, 
izglītības 
iestādes 

 5 000  100%   Nodarbināto iesaiste projektā 
“Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilveide” 

2019 2021 AN 
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1.5. Latvijas simtgades 
projekts “Latvijas 
skolas soma” 

SM1 
VTP1 

RV1.1. 

 30 000 100%    Īstenoti izglītojoši pasākumi, lai 
stiprinātu jaunās paaudzes 
nacionālo identitāti, 
pilsoniskuma, valstiskās 
piederības apziņu un nacionālo 
identitāti, attīstītu kultūras 
izpratnes un izpausmes 
kompetenci, paaugstinātu 
izglītības kvalitāti, kā arī 
mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

2019 2021 IP, 
izglītības 
iestādes 

1.6. Rīgas Valsts 
tehnikuma (RVT) 
Krāslavas 
struktūrvienības 
bāzes uzlabošana 

SM1 
VTP1 

RV1.1/ 
SM3 
VTP3 

RV 3.1. 

 20 000 15% 85%   Modernizēta mācību bāze 
Sekmēta pieaugušo 
tālākizglītības kursu izstrāde uz 
RVT bāzes 

2020 2022 KND, 
RVT 

1.7. Stipendijas 
speciālistu 
piesaistei  

SM1 
VTP1 

RV1.1. 

 8 000 100%    24.11.2016. “Kārtība, kādā 
Krāslavas novada pašvaldība 
piešķir stipendijas speciālistu 
piesaistei Krāslavas novadā” 

2020 2022 KND 

2. Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana, aizsargāšana un attīstīšana, kultūrvide 
2.1. Krāslavas muižas 

staļļu (Amatu 
mājas) ēkas 
saglabāšana un ar 
to saistīto 
pakalpojumu 
attīstība 

SM 1 
VTP1 

RV1.3, 
SM2 

VTP2, 
RV2.4, 
SM3 
VTP3 

RV 3.1. 

2.2. 60 000 90% 
 

10%   Amatu mājas fasādes pārbūves 
2.kārta un celiņu pieslēgumi (gar 
Pils ielu) 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja atklāto krājumu 
veidošana  
Papildu inventāra (galdu, krēslu, 
garderobes utt. ) iegāde 

2020 2022 KND, 
Muzejs, 
AN 
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2.2. Krāslavas pils 
kompleksa staļļu 
(Amatu mājas) 
attīstība II posms 

SM 1 
VTP1 

RV1.3, 
SM2 

VTP2, 
RV2.4, 
SM3 
VTP3 

RV 3.1. 

2.1. 290 000 
 

10% 
 

90% 
 

  Amatu mājas iekštelpu pārbūve 
(gar Pils ielu), četru amatnieku 
darbnīcu izveide Krāslavas pils 
staļļos, amatu prasmju un 
tradīciju saglabāšanas pasākumi 

2019 2021 ,KND, 
muzejs, 
Krāslava
s novada 

TIC 

2.3. Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja 
renovācija un 
materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana 
Pils ielā 8 un Pils 
ielā 10 

SM 1 
VTP1 

RV1.3, 
SM2 

VTP2, 
RV2.4, 
SM3 
VTP3 

RV 3.1. 

 50 000 80% 20%   Izveidota muzeja digitālā 
ekspozīcija “Krāslavas novads 
20.gs. 20-tie gadi līdz 
mūsdienām”, izbūvēta galerija, 
izbūvēta muzeja ēkas ārējās 
sienas aizsargapmale, uzstādīts 
mikroklimata nodrošināšanas 
aprīkojums muzeja krājuma 
telpā, veikta esošo izstāžu un 
krājuma telpu nodrošināšana ar 
gaismu atstarojošām žalūzijām 

2019 2021 KND, 
muzejs 

2.4. Krāslavas pils 
parka un parka 
elementu 
rekonstrukcijas, 
2.kārta 

SM 1 
VTP1 

RV1.3, 
SM2 

VTP2, 
RV2.4, 
SM3 
VTP3 

RV 3.1. 

 40 000 70% 30%   Turpinātā pašizsējas, slimo, 
bīstamo koku zāģēšana, 
ierīkotas jaunas mazās 
arhitektūras formas, veikta parka 
koku stādīšana (t.sk.LPS Meža 
dienu ietvaros) 
Iegādātas āra spēles ar pils tēmu 
(LV – RU programma) 
Atjaunoti degradētākie mūra 
žoga posmi 
Izveidots video par pils 
kompleksu  
Īstenots parka izgaismošanas 
projekts 

2019 2021 KND, 
muzejs, 

AN 
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2.5. Bijušās Krāslavas 
pils dārznieka 
mājas attīstība Pils 
ielā 4 

SM 1 
VTP1 

RV1.3, 
SM2 

VTP2, 
RV2.4, 
SM3 
VTP3 

RV 3.1. 

 200 000 50% 50%   Pabeigta ēkas konservācija 
Izstrādāta telpu attīstības 
koncepcija 
Iekārtotas muzeja krājuma 
telpas, ekspozīciju telpas un 
citas telpas atbilstoši koncepcijai  

2020 2022 KND, 
muzejs 

2.6. Citu ar grāfu 
Plāteru mantojumu 
saistīto objektu 
attīstība 

SM 1 
VTP1 

RV1.3, 

 13 000 40% 60%   Uzstādīts tālskatis skatu sleju 
apskatei (LV – RU programma) 
(Karņicka kalnā), sakārtota 
teritorija (kāpnes utt.) 
Veikta Karņicka pieminekļa 
restaurācija  

2020 2021 AN, 
“Labiekā
rtošana 

K” 

2.7. Krāslavas Kultūras 
nama darba 
efektivitātes 
uzlabošana 

SM1 
VTP1 

RV1.3. 

 7 000 100% 
 

   Mūsdienīgas skaņas un gaismas 
aparatūras iegāde 

2020 2021 KN 

2.8. Krāslavas pilsētas 
estrādes 
modernizācija 
Krāslavas pils 
parkā 

SM1 
VTP1 

RV1.3. 

 150 000 50% 50%   Atjaunotas skatītāju sēdvietas un 
uzbūvēta skatuve  

2019 2022 KND, 
KN 

2.9. Tērpu iegāde 
pašdarbības 
kolektīviem 

SM1 
VTP1 

RV1.3. 

 50 000 50% 50%   Iegādāti tērpi pašdarbības 
kolektīviem 

2019 2022 KND, 
kultūras 
iestādes 

2.10. Indras Laimes 
muzeja un “Indras 
Pūra lādes”, un ar 
to saistīto 
pakalpojumu 
attīstība 

SM1 
VTP1 

RV1.3/ 
SM3 
VTP3 

RV 3.1. 

 100 000 15% 85%   Veikta muzeja “Indras Pūra 
lāde” telpu pārbūve, materiālās 
bāzes modernizācija  
Iegādāts papildu aprīkojums 
Laimes muzeja darbības 
nodrošināšanai, apkures sistēma, 
ierīkota laimes sajūtu un dabas 
vērošanas taka, veikta jumta un 
logu siltināšana 

2019 2022 Indras 
pagasta 
padome 
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2.11. Lauku teritorijas 
kultūras iestāžu 
infrastruktūras 
uzlabošana 

SM1 
VTP1 

RV1.3. 

 100 000 100%    Izbūvēts stāvlaukums pie 
Skaistas kultūras nama 
Veikta Kalniešu tautas nama 
siltināšana 
Labiekārtota Skaistas parka 
estrāde  
Veikta Skaistas tautas nama 
siltināšana 
Iegādāts skaņas aprīkojums 
Indras un Kaplavas kultūras 
namos 

2020 2022 Kalniešu 
pagasta 
padome, 
Skaistas 
pagasta 
padome,  

2.12. Krāslavas novada 
centrālās 
bibliotēkas un 
pagastu bibliotēku 
darba efektivitātes 
uzlabošana 

SM1 
VTP1 

RV1.1./ 
RV1.4. 

6.1. 
23.1. 

50 000 100%    Telpu renovācija, pieejamības 
nodrošināšana, datortehnikas/ 
mēbeļu iegāde (datoru iegāde 
lietotājiem, monitora ekrāns 
informācijai) 
KCB Bērnu nodaļas telpu 
modernizācija 
Regulāra krājumu atjaunošana 

2020 2021 Bibliotē
kas 

2.13. Krāslavas pilsētas 
vēsturiskā centra 
rekonstrukcijas 
3.kārta  

SM 1 
VTP1 

RV1.3, 
SM2 
VTP2 

RV 2.4. 

 50 000 100%    Sakārtoti skvēri vēsturiskajā 
centrā 
 

2021 2022 KND, 
Būvvald

e 
īpašnieki 

2.14. Atbalsts sakrālo 
objektu renovācijai 

SM1 
VTP1 

RV1.3. 

 50 000 20% 30% 20% 30% Veikti min.3 Krāslavas novada 
baznīcu renovācijas darbi, 
nodrošināts pašvaldības 
līdzfinansējums 

2020 2022 Draudze
s, 

iedzīvotā
ju 

grupas 
2.15 Atbalsts koka 

arhitektūras 
saglabāšanai 

SM1 
VTP1 

RV1.3. 

 10 000 15% 85%   Īstenotas pilotaktivitātes koka 
logu un durvju atjaunošanā 
Veikta iedzīvotāju izglītošana 

2020 2022 KND, 
biedrība 
Eiroreģi
ons“Ezer
u zeme” 
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3. Ceļu infrastruktūra 
3.1. Krāslavas tilta pār 

Jāņupīti 
rekonstrukcija 

SM2 
VPT2 

RV.2.1 

 500 000 100%    Izstrādāts būvprojekts, veikta 
tilta pārbūve, uzlabojot 
satiksmes drošību un pieejamību 
Raiņa ielā 

2020 2022 KND 

3.2. Daugavas labā 
krasta attīstība 
Krāslavā 

SM2 
VPT2 

RV.2.1 

 800 000 90% 10%   Krāslavas promenādes attīstība: 
Veikta Kaplavas ielas posma 
līdz Zvejnieku ielai pārbūve  
Veikta Kaplavas ielas posma no 
Zvejnieku ielas pārbūve  
Veikta Vidzemes ielu pārbūve  
Gar Daugavu ierīkotas pastaigu 
takas (velo celiņi, laivu 
piestātnes, uzstādīta skulptūru 
grupa “Daugavas racēji”, tiltiņi, 
kāpnes uz Adamovas skatu 
platformu, “Krāslavas stāsts” 
par novadniekiem utt.) 

2020 2022 KND 
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3.3. Pamatpakalpojumi 
un ciematu 
atjaunošana lauku 
apvidos  

 

SM2 
VPT2 

RV.2.1, 
SM3 
VTP3 

RV 3.2. 

 

8.4. 1 920 000 

 

 

10% 

 

90% 

ELFLA 

 

  Veikta prioritāro pašvaldības 
grants ceļu vai to posmu 
infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana (pārbūve un/vai 
būvniecība), lai veicinātu 
uzņēmējdarbību un saglabātu 
apdzīvotību Krāslavas novada 
pagastos. 

Prioritāro ceļu pārbūve: Ro-14 
Skuķi – Blusi (0,00 – 2.360 km), 
Sk-15 Trapiški - Lūņi – Trapiški 
(0,00 – 1,620 km), Iz-14 Kalvīši 
- L.Ģengeri - Mazie Suveizdi – 
Izvalta (0,00 – 1,70 km), Kr-2 
Kalte – Krasnolenka (1,00 – 
2,790 km), Ko-1 Kombuļi – 
L.Zīmaiši (0,00 – 3,940 km), 
Kl-1 Kalnieši - Pakuliški (0,25 - 
1,70 km), Au-2 Meža Doski - 
Žaunerāni (0,00 - 1,9 km), Pi-6 
Stremki – Lupandi (0,00 – 1,5 
km), Ro-30 Pleiku apbraucamais 
ceļš (0,00 – 1,24 km), In-1 
Vaivodi - Rusakova - Indra 
(0,00 – 1,5 km), Kp-2 Matulišķi 
- Grantiņi2 (0,00 – 1,9 km), Sk-
9 Čenčupi – Ezeriņi – Vēveri 
(0,00 – 1,5 km) 

2016 

 

2020 

 

KND, 
pagastu 
pārvalde

s 

3.4. Krāslavas 
tranzītielas - Rīgas 
ielas 
rekonstrukcija 

SM2 
VPT2 

RV.2.1 

 800 000 40% 60% - - Atjaunota Rīgas iela posmā no 
Lielās ielas līdz Vienības ielai 
(vairākās kārtās) 

2019 2022 KND 
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3.5. Ielu apgaismojuma 
modernizācija  
 

SM2 
VPT2 

RV.2.2, 
RV 2.4. 

 200 000 100%    Turpināta ielu apgaismojuma 
modernizācija Krāslavā  
Veikta ielu apgaismojuma 
izbūve Kombuļos, Izvaltā, 
Robežniekos, Skuķos, Indrā, 
Piedrujā u.c. 
Pilotprojekts inovatīvam ielas 
apgaismojumam Siena ielā, 
Krāslavā 

2020 2022 KND, 
pagastu 
pārvalde

s 

3.6. Satiksmes drošības 
un informācijas 
elementu 
uzstādīšana 

SM2 
VPT2 

RV.2.1 

 80 000 100%    Uzstādītas ielu/ māju norādes/ 
objektu Krāslavas pilsētā un 
pagastu centros  
Uzstādīti ceļu satiksmes 
drošības elementi 

2021 2022 KND, 
Būvvald

e, 
pagastu 
pārvalde

s 
3.7. Krāslavas tilta pāri 

Daugavai 
(Prospekta ielas) 
pārbūve 

SM2 
VPT2 

RV.2.1 

 700 000 30% 70%   Tilta nodošana valsts pārziņā 
Veikta tilta pārbūve, uzlabota 
satiksmes drošība  

2020 2021 KND 

3.8. Citu ielu un ceļu 
pārbūve Krāslavā 

SM2 
VPT2 

RV.2.1 

 600 000 100%    Veikta Brīvības ielas, Lāčplēša 
ielas, Pils ielas pārbūve 
Krāslavā 

2020 2021 KND, 
Būvvald

e 
3.9. Citu ielu un ceļu 

pārbūve pagastos 
SM2 
VPT2 

RV.2.1 

 200 000 100%     Veikta prioritāro ceļu posmu 
pārbūve Krāslavas novada 
pagastos (no mērķdotācijas 
līdzekļiem), kas nav iekļauti 
Pamatpakalpojumu programmā 
(lielāki darbi 2020.gadā Izvaltas 
pagastā, Aulejas pagastā)  

2020 2022 KND, 
pagastu 
pārvalde

s 
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4. Uzņēmējdarbībai un robežšķērsošanai draudzīgas vides veidošana 
(bez SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.) 

4.1. Robežšķērsošanas 
infrastruktūras 
uzlabošana pie ES 
ārējās robežas ar 
Baltkrieviju 

SM3 
VTP3 

RV3.1, 
SM2 
VTP2 

RV 2.1. 

 2 235 000 
Virs 

projekta 
budžeta 

464 
120,72 

Aprīkoju
ms, 

uzturēšan
a 

40 000 
gadā 

 

10% 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

90%   Izbūvēts drošs stāvlaukums ar 
nepieciešamo infrastruktūru 
Pāterniekos, stiprinot ES ārējo 
robežu, sakārtojot infrastruktūru 
robežšķērsošanai ((LV – LT – 
BY programmas stratēģiskais 
projekts) 

2019 2021 KND 
sadarbīb

ā ar 
VNĪ, 

Robežsa
rdzi, 

Muitu 
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4.2. Krāslavas novada 
uzņēmēju 
izglītošanas un 
uzņēmumu 
konkurētspējas 
veicināšanas 
pasākumi (tai 
skaitā tūrisma un 
lauksaimniecības 
jomā) 

SM3 
VTP3 

RV3.1. 

 90 000 100%    Organizēti pašvaldības konkursi 
biznesa uzsākšanai vai attīstībai 
jauniešiem, pašvaldības 
konkurss “Īsteno ideju 
Krāslavas novadā”, uzturēta 
datu bāze par Krāslavas 
uzņēmumiem Krāslavas mājas 
lapā, rīkoti informatīvie 
semināri, kontaktu dienas, 
„Ražots Krāslavas novadā”, 
pieredzes apmaiņas braucieni uz 
ārvalstīm, dalība izstādēs, 
semināru cikli, īpaši jauniešiem, 
atbalsts mājražotājiem, 
amatniekiem, atbalsts sociālās 
uzņēmējdarbības un 
mājražošanas pilotprojektiem, 
Krāslavas suvenīriem, uzņēmēju 
gada balva, uzņēmēju sporta 
spēles, kulinārā mantojuma 
tirdziņu un festivālu 
organizēšana un mārketings, 
stipendijas jaunajiem 
speciālistiem, koprades telpu 
veidošana 

2019 2022 KND, 
Attīstība
s nodaļa, 

TIC, 
LLKC, 

biedrības 

4.3. Pašvaldības ēku 
pielāgošana 
uzņēmējdarbības 
vajadzībām  

SM3 
VTP3 

RV3.2. 

 200 000 100%    Tirgus ielas 19 ēkas sakārtošana 
nodošanai uzņēmējdarbības 
vajadzībām  stāvlaukuma 
izveide 

2021 2021 KND 

4.4. Vietējo produktu 
tirgošanās un 
degustāciju vietu 
sakārtošana  

SM3 
VTP3 

RV3.2. 

 20 000 40% 60%   Izveidota tirdzniecības/ 
degustāciju vieta Indrā 
Radīta labvēlīgāka vide pašmāju 
produkcijas tirgošanai 

2019 2022 KND, 
Indras 
pagasta 
pārvalde 
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4.5. Indras ielas 
ražošanas zonas 
attīstība Krāslavā 
(bez SAM 5.6.2.) 

SM3 
VTP3 

RV3.2. 

12.2.
, 

13.1.
, 

13.4. 

250 000 100%    Indras 32 ēkas demontāža 
Ugunsdzēsības dīķu tīrīšana un 
teritorijas attīrīšana, hidrantu 
ierīkošana 
Elektrības pieslēgumu 
nodrošināšana 
Projektēšanas izdevumi 
(SAM 5.6.2. projektu 
neattiecināmie izdevumi) 

2019 2020 KND, 
Būvvald

e, 
AN 

5. Jauniešiem un ģimenēm draudzīga vide (t.sk. SAM 4.2.2.) 
5.1. Multifunkcionālas 

aktīvās atpūtas 
trases izveide  

SM1 
VPT1 

RV1.3. 

 120 000 
 
 
 
 

30 000 

40% 
 
 
 
 

100% 

60%   Izstrādāts būvprojekts un 
izbūvēta apgaismota asfaltēta 
multifunkcionāla trase pie 
Krāslavas pamatskolas 
(slēpošana, rollerslēpošana, 
velo, skrituļošana, disku golfs 
utt.) 
Iegādāts aprīkojums nomai, 
uzstādīts nomas punkts 

2020 2021 Biedrība
”Sportist
s”, KND 

5.2. Mākslīgā ledus 
slidotavas 
ierīkošana 

SM1 
VPT1 

RV1.3. 

 100 000 20% 80%   Izveidota mākslīgā seguma 
slidotava Raiņa ielā 17, Krāslavā 

2021 2022 KND 

5.3. Krāslavas baseina 
infrastruktūras 
attīstība, tai skaitā 
energoefektivitātes 
un pieejamības 
palielināšana 

SM1 
VPT1 

RV1.3. 

 180 000 
 
 

15 000 
 
 

20% 
 
 

100% 

80%   Izstrādāts energo sertifikāts, 
tehniskā dokumentācija, 
uzstādīti saules kolektori  
SAM 4.2.2. Projekta idejas un 
indikatoru apraksti 
4.pielikumā 
Veikti ventilācijas sistēmas 
uzlabošanas pasākumi 
Uzstādīts pacēlājs cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām 

2020 2021 AN, 
Baseins 
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5.4. Bērnu rotaļu 
pilsētiņas izveide 
Krāslavas parkā 

SM1 
VPT1 

RV1.3., 
SM2 
VTP2 

RV 2.4 

 200 000 15% 85% - - Ierīkota moderna bērnu rotaļu 
pilsētiņa ~6 000 m2 platībā 
bijušās estrādes teritorijā 

2021 2022 AN 

5.5. Bērnu rotaļu 
laukumu 
pamatmoduļu 
uzstādīšana 
pašvaldības 
teritorijās 

SM1 
VPT1 

RV1.3., 
SM2 
VTP2 

RV 2.4 

 20 000 80% 20%   Bērnu rotaļu laukumu 
pamatmoduļu uzstādīšana 
daudzdzīvokļu māju pagalmos 
un citās publiskās teritorijās (uz 
pašvaldības zemes), virvju takas 
izveide Sporta ielas Vārnu mežā 

2020 2022 KND, 
Labiekār

tošana 
K, 

Krāslava
s nami 

5.6. WiFi punktu 
pieejamība 

SM1 
VPT1 

RV1.3. 

 20 000 5000 15 000   11+1 WiFI punktu izveide 
Krāslavas novadā (WiFi4EU 
programma), tai skaitā solārā 
soliņa uzstādīšana pie Krāslavas 
novada centrālās bibliotēkas 

2020 2020 KND 

6. Dabas vērtības, vide, zaļās zonas, tūrisma attīstība 
6.1. Dabas teritoriju 

apsaimniekošana 
SM 1 
VTP1 

RV1.3, 
SM2 
VTP2 
RV2.4 

 90 000 50% 40% - 10% Izstrādāts dabas aizsardzības 
plāns ĪADT “Augšdaugava” 
Veikta Adamovas dabas takas 
atjaunošana 
Veikta Piedrujas dabas takas 
izveide un atjaunošana 
Izveidota dabas taka dabas parka 
“Dridža ezers” teritorijā 

2019 2022 KND, 
TIC, 

biedrības
, tūrisma 
uzņēmēji
, Ūdrīšu, 

Piedrujas, 
Kombuļu 
pagasta 
padome 

6.2. Sabiedrisko 
peldvietu un 
peldēšanās vietu 
labiekārtošana  

SM2 
VTP2 
RV2.4 

 80 000 50% 50%   Labiekārtotas pludmales un 
atpūtas vietas Persteņa un Zirga 
ezeru krastā 

2020 2022 KND, 
PA 

“Labiekā
rtošana 

K”, 
biedrības 
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6.3. Krāslavas novada 
tūrisma 
informācijas 
sistēmas 
pilnveidošana un 
mārketinga 
pasākumu 
realizācija 

SM3 
VTP3 

RV 
3.1., 
3.2. 

 120 000 80% 20% - - Norādes, mārketinga materiāli, 
suvenīri, 
portāla www.visitkraslava.com 
uzturēšana un pilnveidošana; 
stendi ar Krāslavas novada 
tūrisma informāciju; 
apmeklētāju uzskaites sistēmas 
uzstādīšana; jaunu tūrisma 
produktu izveide, piem. 
orientēšanās pastaigas maršruti, 
Roadgames aplikācijas izveide, 
pārgājienu takas, maršruts 
“Pilsēta pie upes” u.c.  

2019 2022 KND, 
TIC, 

tūrisma 
biedrības

, 
uzņēmēji 

6.4. Infrastruktūras pie 
sabiedriskajiem un 
tūrisma objektiem 
labiekārtošana 

SM3 
VTP3 
RV 3.2. 

 50 000 15% 85% - - Stāvlaukumu izveide, soliņi, 
atkritumu urnas, konteineri, 
tualetes utt. 
Dārza ielas un ceļa uz Priedaines 
torni sakārtošana 

2020 2022 KND, 
TIC, 

tūrisma 
biedrības

, 
uzņēmēji 

6.5. Reģionālā 
velomaršruta 
Nr.35 dabas parkā 
“Daugavas loki” 
pilnveidošana un 
popularizēšana 

SM3 
VTP3 
RV 3.2. 

 50000  15% 85%   Maršruta marķēšana, atpūtas 
vietu ierīkošana, ceļa seguma 
uzturēšana kārtībā un 
nepieciešamības gadījumā 
atjaunošana, atkritumu izvešana 
un kritušo koku novākšana. 
Aktivitātes maršruta 
popularizēšanai (mārketinga 
materiāli, velo pasākumi 
sportistiem, ģimenēm u.c.) 

2019 2020 KND, 
TIC, 

tūrisma 
biedrības

, 
uzņēmēji 

http://www.visitkraslava.com/
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6.6. Apļveida 
velomaršruta 
izveide un 
labiekārtošana 2 
posmos: 1.posms 
Augšdaugavas 
teritorijā: Krāslava 
– Piedruja (30 
km); 2.posms: 
Piedruja-Indra-
Robežnieki-
Skaista-Krāslava 
(60 km) 

SM3 
VTP3 
RV 3.2. 

 27 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 000 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

85%   Apļveida maršruta marķēšana, 
stendu izveide un ierīkošana, 
atpūtas vietu ierīkošana (galdi ar 
soliņiem), ceļa seguma  
uzturēšana kārtībā un 
nepieciešamības gadījumā 
atjaunošana, atkritumu izvešana 
un kritušo koku novākšana 
(posms Krāslava - Piedruja). 
Aktivitātes maršruta 
popularizēšanai (mārketinga 
materiāli, velo pasākumi 
sportistiem, ģimenēm, 
kolektīviem u.c.). 
Tiltiņa pāri upei Lielindrica 
ierīkošana.  
Velo nomas punktu izveidošana 
Krāslavā un Piedrujā.  
Euro Velo 11 posma marķēšana 

2019 2022 KND, 
TIC, 

tūrisma 
biedrības

, 
uzņēmēji 

6.7. Ūdenstūrisma 
attīstība Krāslavas 
novada 
Augšdaugavas 
teritorijā un pie 
Krāslavas novada 
ezeriem 

SM3 
VTP3 
RV 3.2. 

 150 000 
 
 
 
 

50% 30% 20%  Laivu un plostu piestātņu 
izveide un ierīkošana. Atpūtas 
vietu labiekārtošana. Norādes.  
Aktivitātes ūdens tūrisma 
popularizēšanai (mārketinga 
materiāli, pasākumi sportistiem, 
ģimenēm u.c.). 

2020 2022 KND, 
TIC, 

tūrisma 
biedrības
uzņēmēji 
Piedrujas 
pagasta 
padome 

6.8. Zivju aizsardzības 
pasākumu 
efektivitātes 
uzlabošana 

SM3 
VTP3 
RV 3.2. 

 36000 20% 80%   Izstrādāti ezeru 
apsaimniekošanas plāni 
Regulāra zivju mazuļu ielaišana  
Aprīkojuma iegāde zivju 
aizsardzības pasākumu 
veikšanai (kvadracikls utt.) 

2020 2022 KND, 
AN, 

Pašvaldī
bas 

policija, 
pagastu 
pārvalde

s 
6.9. Citu publisko 

teritoriju 
sakārtošana 

SM3 
VTP3 
RV 3.2. 

 20 000 100%    Teritorijas Raiņa ielā 4 
labiekārtošana 

2021 2021 KND 
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7. Komunālā saimniecība 
7.1. Siltumtīklu 

pārbūve Krāslavas 
pilsētā 

SM2 
VTP2 
RV 2.2. 

 944 398  293 
525 

 650 8
73 

Samazināts siltumenerģijas un 
siltumnesēja zudumus pārvades 
un sadales sistēmās, 
rekonstruējot siltumapgādes 
sistēmu pilsētas centrālajā daļā 
apmēram 1000 m garumā 
(atliktie darbi), pielietojot otrā 
tipa rūpnieciski izolētās caurulēs 

2019 2020 SIA 
“Krāslav
as nami” 

7.2. Siltumapgādes 
ražošanas avota 
Latgales ielā 14, 
Krāslavā, pārbūve, 
uzstādot jaunu 
biomasas katlu 

SM2 
VTP2 
RV 2.2. 

 4 161 251  1 300 
020 

 2861
231 

Samazināti siltumenerģijas 
zudumi enerģijas ražošanas 
procesā, kā arī pazemināts 
elektroenerģijas patēriņš, 
samazināts kurināmā patēriņu un 
uzlabota siltumenerģijas 
ražošanas sistēmas drošība, 
izbūvējot 7,5 MW šķeldas katlu 
automatizētai darbībai pie jau 
esošās kurināmā padeves 
sistēmas un uzstādīt mitrā tipa 
kontakta kondensācijas 
ekonomaizeri līdz 1,5 MW 

2019 2021 SIA 
“Krāslav
as nami” 

7.3. Šķiroto atkritumu 
pieņemšanas 
laukuma izbūve 

SM2 
VTP2 
RV 2.2. 

 160 000 100%    Uzlabota atkritumu šķirošanas 
kapacitāte, uzbūvējot šķiroto 
atkritumu pieņemšanas laukumu 
Latgales ielā 5, Krāslavā 

Iedzīvotāju izglītošana par 
atkritumu šķirošanu 

2019 2020 SIA 
“Krāslav
as nami” 

7.4. Ūdenssaimniecības 
attīstība pagastu 
centros 

SM2 
VTP2 
RV 2.2. 

 400 000 
 

100%    Veikta ūdenssaimniecības 
attīstība pagastu centros (2020. 
gadā – Indrā, Izvaltā, Kombuļos, 
Piedrujā, Robežniekos, Skaistā 
(hidrofors), Ūdrīšu pagastā) 

2020 2022 Pagastu 
pārvalde

s 
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7.5. Pašvaldības 
degradēto ēku 
demontāža 

SM2 
VTP2 
RV 2.3. 

 50 000 
 

100%    Graustu demontāža Lāčplēša 
ielā Krāslavā 
Graustu demontāža pagastos 
(piemēram, Piedrujas pagastā, 
Skaistas pagastā, Ūdrīšu 
pagastā, Kombuļu pagastā) 

2020 2022 KND, 
pagastu 
pārvalde

s 

7.6. Veikta kapsētu 
uzturēšana un 
labiekārtošana 

SM2 
VTP2 
RV 2.2. 

 50 000 100%    Veikta vecās Krāslavas katoļu 
kapsētas akmens žoga 
atjaunošana, ūdens ņemšanas 
vietas sakārtošana 

Citu novada kapsētu 
piebraucamo ceļu remonts, žogu 
remonts, soliņi, atkritumu urnas, 
konteineri, tualetes 

2020 2022 Pagastu 
pārvalde

s, PA 
“Labiekā
rtošana 

K” 

7.7. Pašvaldības 
iestāžu ēku 
energoefektivitātes 
pasākumi 

SM2 
VTP2 
RV 2.4. 

 700 000 20% 80%   Veikti energoefektivitātes 
pasākumi pašvaldības ēkās 
Skolas 7, Artilērijas 4, Dīķu ielā 
5 Krāslavā 

SAM 4.2.2. Projekta idejas un 
indikatoru apraksti 
4.pielikumā 

2021 2022 KND, 
iestādes 

7.8. Daudzdzīvokļu 
māju 
energoefektivitāti 
uzlabojoši 
pasākumi  

SM 2 
VTP2 

RV2.3, 
RV 2.4. 

 300 000 
 

240 000 
 

10% 
 

30% 

35% 
 

35% 
 

 65% 
 

35% 
 

Siltinātas 3 daudzdzīvokļu ēkas 
Krāslavā  
Siltinātas 2 daudzdzīvokļu ēkas 
Robežniekos (t.sk.jumta 
nomaiņa) 
Siltinātas 2 daudzdzīvokļu ēkas 
Skaistā (t.sk.jumta nomaiņa) 

2021 2022 Māju 
īpašnieki

, SIA 
“Krāslav

as 
nami”, 
pagastu 
pārvalde

s 
7.9. Daudzdzīvokļu 

namu iekšpagalmu 
seguma 
sakārtošana 

SM 2 
VTP2 
RV2.3 

 300 000 100%    Uzlabota daudzdzīvokļu māju 
iekškvartālu caurbraucamo ceļu 
segumu infrastruktūra (Ezera – 
Podnieku ielas rajons, Vienības 
– Aronsona ielu rajons, 
Baznīcas iela) 

2020 2020 KND 
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7.10. Pagastu pārvalžu 
komunālo 
saimniecību bāzes 
attīstība 

SM2 
VTP2 
RV 2.2. 

 200 000 100%    Pamatlīdzekļu iegāde pagastu 
vajadzībām (traktortehnikas 
piekabes, a/m, inventārs u.c.), 
palīgēku remonts/ jaunu 
palīgēku (piemēram, malkas 
šķūņu) izbūve 

2020 2022 Pagastu 
pārvalde

s 

7.11. Pašvaldības 
iestāžu telpu 
modernizācija, 
vides pieejamības 
uzlabošana un 
ugunsdrošības 
pasākumu 
nodrošināšana 

SM2 
VTP2 
RV 2.3. 

 50 000 
 

30 000 

100% 
 

100% 

   Veikta dzimtsarakstu nodaļas 
vestibila renovācija 

Veikta Sociālā dienesta ēkas 
uzlabošana ugunsdrošības 
prasību nodrošināšanai 

2021 
 

2020 

2021 
 

2021 

Dzimtsar
akstu 

nodaļa,  
Sociālais 
dienests 

7.12. Atbalsta pasākumi 
iedzīvotājiem 

SM2 
VTP2 
RV 2.2. 

 40 000 50%   50% Iedzīvotāju nekustamā īpašuma 
pievienošanai sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja 
centralizētiem kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīkliem  

2021 2022 Krāslava
s nami, 
pagastu 
pārvalde

s 

8. Sabiedriskā drošība un civilā aizsardzība 
8.1. Video kameru un 

signalizācijas 
uzstādīšana  

SM2 
VTP2 

RV2.5. 

 50 000 85% 15%   Uzstādītas papildu 
videokameras Krāslavā un 
pagastu centros un integrētas 
kopējā sistēmā, prioritāri 
izglītības, sociālās aprūpes un 
kultūras iestādēs un objektos 

2020 2022 KND, 
pagastu 
pārvalde

s 

8.2. Civilās drošības 
pasākumi 

SM2 
VTP2 

RV2.5. 

 20 000 85% 15%   Iegādāts/ modernizēts 
nepieciešamais aprīkojums un 
inventārs civilās drošības 
pasākumu veikšanai 
Izveidota boju nostiprināšanas 
konstrukcija Daugavā 
Atjaunots ūdens kvalitātes 
monitorings 

2020 2022 KND 
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8.3. Dzīvnieku 
patversmes izveide 
Krāslavā 

SM2 
VTP2 
RV 2.5. 

 50 000 10% 50% 20% 10% Atbalstīta dzīvnieku patversmes 
izveide Krāslavā 

2021 2022 Biedrība
Privātas 
iniciatīv

as 

9. Veselības aprūpe un sociālā sfēra 
9.1. SIA “Krāslavas 

slimnīca” 
kvalitatīvu 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
pieejamības 
uzlabošana un 
infrastruktūras 
attīstība 

SM1 
VTP1 
RV 1.2. 

 975834 9% 
Valsts 

85% 6% 
 

 Uzņemšanas nodaļas ar 
rentgenoloģijas bloku, 
sterilizācijas nodaļas 
atjaunošana, veco iekārtu 
nomaiņa pret jaunām 
(rentgenoloģiskā iekārta, 
datortomogrāfs, ultrasonogrāfs, 
videoendoskopijas sistēma ar 
dezinfekcijas iekārtu, 
sterilizācijas komplekts, 
elektrokardiogrāfs, anestezijas 
iekārta, plaušu mākslīgas 
ventilācijas iekārta) 

2018 2020 SIA 
“Krāslav

as 
slimnīca

” 

9.2. Pakalpojumu 
infrastruktūras 
attīstība 
deinstitucionalizā-
cijas plānu 
īstenošanai  

SM1 
VTP1 
RV 1.2. 

 225 774 
 
 
 
 
 
 

+ 
340 429 

15% 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 

  Jauna ģimenes videi pietuvinātu 
pakalpojuma izveide Krāslavas 
novadā ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem un jauniešiem 
līdz 17 gadu vecumam Plāteru 
ielā 10, Krāslavā, pielāgotas 
telpas dienas aprūpes centra un 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nodrošināšanai 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, kā arī viņu 
vecākiem vai aizbildņiem Pils 
ielā 5, Krāslavā 
Jaunu pakalpojumu izveide 
cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem (grupu dzīvokļi 
Rīgas ielā 159, Krāslavā, un 
dienas centrs Grāfu Plāteru 6, 
Krāslava) 

2019 2021 KND, 
Sociālais 
dienests, 
Mūsmāj

as 
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9.3. Sociālās 
iekļautības 
veicināšana 

SM1 
VTP1 
RV 1.2. 

 132 000 10% 90%   Organizēti kopēji pasākumi un 
uzlaboti sociālie pakalpojumi 
Krāslavas un Polockas 
pašvaldībās projekta “Enjoy 
Being Together” ietvaros, tai 
skaitā izveidots multisensorais 
centrs Pils 5, Krāslavā  

2019 2021 KND, 
Polockas 
pašvaldī

ba, 
Sociālais 
dienests, 
Mūsmāj

as 
9.4. Sabiedrības 

veselības 
veicināšanas un 
slimību profilakses 
pasākumi  

SM1 
VTP1 

RV1.2. 

 150 000 10% 
valsts 

90%   Kompleksi pasākumi veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi dažādām 
mērķgrupām, prioritāri sirds un 
asinsvadu slimību profilaksei, 
onkoloģijas slimību profilaksei, 
perinatālās un neonatālās 
veselības veicināšanai un 
garīgās veselības veicināšanai 
SAM 9.2.4.2.(nometnes, 
veselības dienas, informatīvās 
kampaņas fizisko aktivitāšu 
veicināšanai, veselīga uztura 
lietošanai, atkarību profilaksei, 
seksuāli reproduktīvās un 
garīgās veselības veicināšanai, 
primārajai profilaksei utt.), 
atbalsts sporta klubiem, 
veselības maršrutu/ taku 
izveidošana, veselības dienu 
rīkošana utt. 

2019 2022 SIA 
Krāslava

s 
slimnīca, 
biedrības
, KND 

9.5. Krāslavas novada 
sociālās aprūpes 
iestāžu 
infrastruktūras un 
pakalpojumu 
attīstība un vides 
pieejamības 
nodrošināšana 

SM1 
VTP1 

RV1.2. 

 190 000 50% 50%   Krāslavas pansionāta “Priedes” 
un Robežnieku aprūpes centra 
“Skuķi” attīstība - paplašinātas 
un modernizētas telpas, 
sakārtota teritorija, darba un 
sadzīves prasmju attīstības telpu 
izveide, veikta AC “Skuķi” lifta 
un jumta seguma nomaiņa, 
aprīkojuma modernizācija  
Nodrošināta Kombuļu FVP 
vides pieejamība 

2019 2022 Sociālās 
aprūpes 
iestādes 
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9.6. Specializētā 
transporta iegāde 

SM1 
VTP1 

RV1.2. 

 Attiecinā
mās  

50 000 
Neattieci
nāmās + 

uzturēšan
a 

10 000 
 

10% 
 
 
 
 
 

100% 

90%   Specializētā transporta iegāde 
novada sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanai 

2020 2021 Robežni
eku 

pagasta 
pārvalde 

9.7. Atbalsts senioriem SM1 
VTP1 

RV1.2. 

 20 000 20% 80%   Atbalstītas Senioru skolas 
aktivitātes 
Atbalstītas Krāslavas pensionāru 
biedrības aktivitātes 
Izveidots dienas centrs 
senioriem 

2020 2022 Biedrība
s 

9.8. Pasākumi 
veselības aprūpes 
pieejamības 
uzlabošanai 

SM1 
VTP1 

RV1.2. 

 70 000    100% Nodrošināta augstāka veselības 
aprūpes pieejamība min. 5000 
iedzīvotājiem, izvēloties 
pakalpojuma sniedzēju pacienta 
līdzmaksājumu apdrošināšanas 
veikšanai un veicot tā kvalitātes 
kontroli 

2020 2022 PA 
“Krāslav

as 
slimokas

e” 

10. Atbalsts vietējām iniciatīvām 
10.1. Iedzīvotāju un 

nevalstisko 
organizāciju 
iniciatīvu atbalsts 

SM1 
VTP1 
RV 1.4. 

 50 000 95%  5%  Turpināts atbalsts iedzīvotāju un 
nevalstisko organizāciju 
iniciatīvām, jo īpašu jauniešiem, 
pašvaldības projektu konkursos: 

 - “Iedzīvotāji veido savu vidi” 
(vid.12000 EUR/ gadā),  

- jauniešu projektu konkurss 
(vid. 4500 EUR gadā) 

2020 2022 Attīstība
s nodaļa, 
Izglītība

s 
pārvalde 
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10.2. Atbalsts biedrību 
darbam  

SM1 
VTP1 
RV 1.4. 

 40 000 100%    Atbalstītas aktīvāko biedrību 
aktivitātes (t.sk. piešķirot 
vienreizēju dotāciju) 
Piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums dalībai 
projektos (10 – 20% apmērā) 

2020 2022 Biedrība
s 

10.3. Jauniešu centru 
attīstība 

SM1 
VTP1 
RV 1.4. 

 20 000 50% 50% - - Labiekārtotas un modernizētas 
jauniešu saturīga brīva laika 
pavadīšanas vietas (piem., 
skolēnu parlamenti, jauniešu 
klubi u.c.) 

2021 2022 KND, 
IP, 

jauniešu 
biedrības 

10.4. Robežnieku 
pamatskolas 
pielāgošana 
vietējām 
iniciatīvām 

SM1 
VTP1 
RV 1.4. 

 45 000 100%    Jauniešu mītņu izveide 2021 2022 Pagasta 
pārvalde 

11. Ieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

(SAM 3.3.1.) 
11.1. Darbavietu 

radīšanai un 
privāto investīciju 
piesaistei 
nepieciešamās 
uzņēmējdarbības 
infrastruktūras 
nodrošināšana 
Krāslavas novadā 
(SAM 3.3.1.) 

SM3 
VTP3 
RV3.2. 

 Attiecinā
mās 
161 895,0
2 
 
 
 
Neattieci
nāmās 
23537,53 

7285,2
8 
(VBD 
4,5%) 
16998,
97 
(Pašval
dība 
10,5%) 
 
Pašvald
ība 
100% 

137 61
0,77 

(85%) 
 

  Veikta ceļa Au-9 Ceļš uz Šķipu 
gateri posma pārbūve Aulejas 
pagastā (901 m) 
 
Radītās darbavietas 3 
Projekta īstenošanas rezultātā 
tiks atbalstīti 1 komersants. 
Piesaistītās investīcijas 40 000 
EUR  
 
Projekta idejas un indikatoru 
apraksti, kā arī 
kartogrāfiskais materiāls 
1.pielikumā 

2020 
(01.03.
2020 
PP) 

2021 KND, 
Attīstība
s nodaļa, 
Būvvald
e 
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12. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām (SAM 5.6.2. 3.kārta) 
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12.1. Krāslavas un 
Dagdas novadu 
ceļu tīkla 
rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
degradētajās 
teritorijās  

SM3 
VTP3 
RV3.2. 

 4030941,
85 

Pašvald
ība 

848 26
2,59 

(21,04 
5) 

VBD  
363541

,11 
(9,02%

) 

281913
8,15 

69,94% 

  Veikta Izvaltas ielas (113 m), 
posmu asfalta seguma 
rekonstrukcija Krāslavā 
Veikta ceļa posma Ro-30 
“Pleiku apbraucamais ceļš” 
pārbūve/asfalta seguma izbūve 
Robežnieku pagastā (336 m)  
Veikta ceļa posma Kl-5 
“Dauguļi - Raudoviški” 
pārbūve/ asfalta seguma izbūve 
(2000 m) Kalniešu pagastā  
Veikta ceļa Ud – 23 
„Augstkalne-Saksoni” un 
Augstkalnes ciema Kalna ielas 
posma (1265 m) asfaltēšana 
Ūdrīšu pagastā 
Grozījumiem: 
Veikta ceļa SK-12 “Bogdāni- 
Ornicāni” (~150 m) asfaltēšana 
Skaistas pagastā 
Veikta ceļa Kr - 20 „Pastaru – 
Krāslavas apbraucamais ceļš” 
posma (~350 m) asfaltēšana 
Krāslavas pagastā 
Veikta ceļa V630 “Indra-
Patarnieki-Koškovci” posma 
asfaltēšana (500 m) Indras 
pagastā 
Projekta sadarbības partneris – 
Dagdas novada pašvaldība –
veikta Alejas ielas pārbūve 
(1345 m) Dagdas pilsētā.  
Radītās darbavietas pavisam 36  
Piesaistītās investīcijas pavisam 
2 034 084  
Degradētās teritorijas 
samazinājums pavisam 3,87 ha  
Projekta idejas un indikatoru 
apraksti, kā arī kartogrāfiskais 
materiāls 2.pielikumā 

2019 2020 KND, 
AN, 
Būvvald
e, 
Krāslava
s nami, 
Dagdas 
novads  
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12.2.  Dienvidlatgales 
pašvaldību 
degradēto teritoriju 
revitalizācija 
uzņēmējdarbības 
attīstībai” 
(Ražošanas zonas 
un saistītās 
infrastruktūras 
izveide Krāslavā, I 
kārta)  

SM3 
VTP3 
RV3.1. 

13.1.
, 
13.3. 

3654880,01 
(t.sk. neatt.) 

Pašvaldīb
a 
770859,5 
VBD 
136084,6
2, 
Privātais 
attiecinā
mais 
35009,07, 
pašvaldīb
as 
neattiecin
āmais 
49468,05 

266345
8,77 

  Attīstīta kompleksa ražošanas 
zonas daļa Krāslavā Indras ielā 
(pievedceļi, komunikācijas, 
nožogojums, ēku renovācija/ 
jaunu ēku būvniecība) (I kārta) 
Projekta sadarbības partneris – 
Daugavpils novada pašvaldība 
Radītās darbavietas pavisam 71 
Piesaistītās investīcijas pavisam 
3448678 eiro 
Degradētās teritorijas 
samazinājums pavisam 10,03 ha 
Projekta idejas un indikatoru 
apraksti, kā arī 
kartogrāfiskais materiāls 
2.pielikumā 

2019 2020 KND, 
AN, 
Būvvald
e, 
Krāslava
s nami, 
Daugavp
ils 
novads  

 Kopā        Radītās darbavietas min. 105 
Piesaistītās investīcijas 
5 482 762  eiro 
Degradētās teritorijas 
samazinājums 13,9 ha 

   

12.3. Ceļu 
infrastruktūras 
attīstība Krāslavas 
novadā privāto 
investīciju 
piesaistei un 
darbavietu 
radīšanai 
(Latgales rīcības 
programmas 
jaunais 
plānošanas 
periods) 

SM3 
VTP3 
RV3.2. 

 2 000 000 15% 85%   Veikta ceļu V661 “Krāslavas 
stacija - Ļudvikova” Ūdrīšu 
pagastā un V632 
“Konstantinova - Skaista” 
Skaistas pagastā pārbūve 
(uzsākta ceļu pārņemšana no 
valsts) 

2022 2023 KND, 
AN, 

Būvvald
e 
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12.4.  

 

Loģistikas centra 
attīstība II kārta 
(Latgales rīcības 
programmas 
jaunais 
plānošanas 
periods) 

SM3 
VTP3 
RV3.2. 

13.2. 2 000 000 15%+ 75 - 
85% - 

  Attīstītas jaunas Loģistikas 
centra teritorijas Pāterniekos 
(ēku būvniecība, komunikācijas) 
 

2022 2023 KND, 
AN, 

Būvvald
e 

13. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām (5.6.2. SAM 2.kārta)  

13.1. Ražošanas zonas 
izveide Indras un 
Latgales ielās 
Krāslavā, II kārta 
(I kārta – Latgales 
programmas 
ietvaros) 

SM3 
VTP3 

RV3.2. 

12.2.
, 

13.3. 

1 897 101
,18 

~24% 
459 94

5,98 

~76% 
143715

5,20  

  Attīstīta ražošanas zonas daļa 
Krāslavā Indras ielā (pievedceļi, 
komunikācijas, nožogojums, 
degradētajā teritorijā esošo 
ražošanas ēku būvniecība) 
Radītās darba vietas 28 
Piesaistītās investīcijas 600 000 
eiro 
Degradētās teritorijas 
samazinājums 0,93 ha 
Projekta idejas un indikatoru 
apraksti, kā arī 
kartogrāfiskais materiāls 
3.pielikumā 

2019 
(PP 

01.10.) 

2021 KND, 
AN, 

Būvvald
e 

13.2. Loģistikas centra 
attīstība. I kārta 

SM3 
VTP3 
RV3.2., 
SM2 
VTP2, 
RV 2.1. 

12.3. 1 650 425 
 
 
 

15% 
247 56

4 
 
 

85%  
1 402 

862,00 
 

  Izveidots Loģistikas centrs 
pierobežā, Pāterniekos (ceļi, 
komunikācijas, nožogojums u.c. 
publiskā infrastruktūra) 
Radītās darba vietas 45 
Piesaistītās investīcijas 1 402 
861,00 eiro 
Degradētās teritorijas 
samazinājums 8,43 ha 
Projekta idejas un indikatoru 
apraksti, kā arī 
kartogrāfiskais materiāls 
3.pielikumā 

2019 
(PP 

30.10.) 

2021 KND, 
AN, 

Būvvald
e 



Krāslavas novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam. IV daļa 
 

31 
 

13.3. Ceļu un citas 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
nodrošināšana 
darbavietu 
radīšanai un 
privāto investīciju 
piesaistei 
Krāslavas novadā  

SM3 
VTP3 
RV3.2., 
SM2 
VTP2, 
RV 2.1. 

 2241119,
55 

15% 
336167

,93 
t.sk. 

pašvald
ība 

(10,5%
) 

VBD 
(4,5%) 

85% 
190495

1,62 
 

  Veikta ceļa V630 “Indra-
Patarnieki-Koškovci” posma 
pārbūve (3 000 m) Krāslavas 
novada Indras pagasta teritorijā, 
izbūvējot asfalta segumu 
 
Radītās darba vietas 12 
Piesaistītās investīcijas 2 600 
000. eiro 
Degradētās teritorijas 
samazinājums 1,02 ha 
Projekta idejas un indikatoru 
apraksti, kā arī 
kartogrāfiskais materiāls 
3.pielikumā 

2020 
(PP 
01.03.) 

2021 KND, 
AN, 

Būvvald
e 

13.4. Ražošanas zonas 
izveide Indras un 
Latgales ielās 
Krāslavā, III kārta  

SM3 
VTP3 
RV3.2., 
SM2 
VTP2, 
RV 2.1. 

12.2.
, 

13.1. 

571096,9
7 

~40% 
228 43

8,7 

~60% 
342 65

8,18 

  Attīstīta ražošanas zona 
Krāslavā Indras ielā (degradētajā 
teritorijā esošas ražošanas ēkas 
būvniecība, ar saistīto 
infrastruktūru) 
Radītās darba vietas 17 
Piesaistītās investīcijas 50 000 
eiro 
Degradētās teritorijas 
samazinājums 0,1 ha 
Projekta idejas un indikatoru 
apraksti, kā arī 
kartogrāfiskais materiāls 
3.pielikumā 

2020 
(PP 

01.03.) 

2021 KND, 
AN, 

Būvvald
e 

 Kopā      508762
6 

  Radītās darbavietas 102 
Piesaistītās investīcijas  
Min. 3 515 000 EUR  
(opt.4 652 861 EUR) 
Degradētās teritorijas 
samazinājums 10,49 ha 
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13.5. Rezerves 
Pašvaldības 
īpašumā esošo 
degradēto teritoriju 
rekonstrukcija 
darbavietu 
radīšanai un 
privāto investīciju 
piesaistei 
Krāslavas novadā  

SM3 
VTP3 
RV3.2., 
SM2 
VTP2, 
RV 2.1. 

 ~375 000 ~20% 
75 000 

 ~80% 
300000 

 

  Veikta bijušās Sauleskalna 
sākumskolas ēkas pielāgošana 
uzņēmējdarbībai 
Veikta bijušās Aulejas 
pamatskolas pielāgošana 
uzņēmējdarbībai 
Veikta ēkas Vienības ielā 61A, 
Krāslavā pielāgošana 
uzņēmējdarbībai 
Radītās darba vietas 10 
Piesaistītās investīcijas 0,05 
milj. eiro 
Degradētās teritorijas 
samazinājums 0,5 ha 

2021 

 
2023 KND, 

AN, 
Būvvald

e 

* Rezerves ceļi - Indras pagasta ceļš In-2 Vaicuļevas - A6, Piedrujas pagasta ceļš Pi-8  Vaicuļevas - A6, Ro-17 ceļa posms - no valsts ceļa Robežnieki-
Veceļi:  Auguleva -Podleškova- Liela Andinova, Kalnu ielas posma pārbūve Krāslavā 
** Rezerves teritorijas uzņēmējdarbības veicināšanai - Krāslavas pils parka aktīvās atpūtas zona, Krāslavas skatu laukums, Ostas iela 
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Pielikums Nr.1 Projekta idejas apraksts SAM 3.3.1. projektam 
Pielikumu satura precizējumi nav uzskatāmi par Investīciju plāna grozījumiem. 
Investīciju projekts 11.1. Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības 
infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā 
 

Prioritārā projekta ideja: Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana 
Krāslavas novadā 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts.  
Projekta idejas pamatojums: 
Projekta “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā” mērķis ir 
komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, balstoties uz 
komersantu vajadzībām. Projekta mērķa sasniegšanai tiks veikta pašvaldības ceļa Au-9 posma pārbūve Krāslavas novada Aulejas pagasta teritorijā. Projektā 
iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Aulejas pagastā. 
Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā 
nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar 
uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunās darbavietas.  
Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba 
vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. 
Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs vismaz 1 uzņēmums, kas apliecinājis, ka izveidos 3 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumu savu 
uzņēmumu attīstībai vismaz EUR 40 000,00 apmērā. 
Projekta realizācija ir plānota no 2020.gada aprīļa līdz 2021.gada oktobrim.  
Projekta plānotas kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 161 895,02, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums EUR 137 610,77 (85%). 
Neattiecināmās izmaksas (sadārdzinājums) tiks segtas atkarībā no iepirkuma rezultāta no pašvaldības budžeta. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: ir veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās 
aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus un 
viņu izaugsmes plānus un iespējas. 
Pašvaldības ceļš Au-9 (901 m posms) Aulejas pagastā, saistīts ar vairāku fizisko personu īpašumiem un zemnieku saimniecībām Aulejas pagastā. Plānota ceļa 
dubultā virsmas apstrāde. Pārbūvējamais ceļa posms ir funkcionālais savienojums ar komercdarbības saistīto teritoriju, kurā darbojas komersants ZS 
“Lejasmalas”. 
Atjaunojamo ielu un ceļu posmu garumi precīzi tiks noteikti pēc tehnisko projektu izstrādes vai aktualizācijas. 
Potenciālie komersanti, investori: ZS “Lejasmalas”. 
Papildus būvdarbiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tiks nodrošināta to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie publicitātes 
pasākumi. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes, individuālas tikšanās. 
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N.p.k. Projekta 
aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
(Valsts budžeta 
dotācija 
pašvaldībām) 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 
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11.1 Darbavietu 
radīšanai un 
privāto 
investīciju 
piesaistei 
nepieciešamās 
uzņēmējdarbības 
infrastruktūras 
nodrošināšana 
Krāslavas 
novadā 
 

Attiecināmās 
161 895,02 
 
 
 
Neattiecinām
ās 
23537,53 

7285,28 
(VBD 
4,5%) 
16998,97 
(Pašvaldība 
10,5%) 
 
Pašvaldība 
100% 

137 610,77 
(85%) 
 

  Veikta 
pašvaldības 
ceļa Au-9 
posma 
pārbūve (901 
m) Krāslavas 
novada 
Aulejas 
pagasta 
teritorijā, 
veicot dubulto 
virsmas 
apstrādi (ciets 
segums) 
 
Radītās 
darbavietas 3 
 
Piesaistītās 
investīcijas 
40 000 EUR 
 
Projekta 
īstenošanas 
rezultātā tiks 
atbalstīts 1 
komersants. 
 

2020 
(PP 
01.03.) 

2021 KND, AN, 
Būvvalde 
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Pielikums Nr.2. Projekta ideju apraksti SAM 5.6.2. trešās (Latgales) kārtas projektiem 
 

Pielikumu satura precizējumi nav uzskatāmi par Investīciju plāna grozījumiem. 
Investīciju projekts 12.1. “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās 
teritorijās” 
 
Vidējā termiņa prioritāte: „Latgale ID” apakšprogramma: Investīciju piesaiste (Latgales programma 2010-2017)  

Prioritārā projekta ideja: Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās 
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts. Partnerības veidošana starp Krāslavas un Dagdas novadu pašvaldībām. Vadošais partneris – Krāslavas 
novada dome. 
Projekta idejas pamatojums: 
Krāslavas un Dagdas novadi atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju. Ļoti daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir 
svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus, komunikācijas, elektrību utt. Lauku 
teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur tiktu veiktas investīcijas un radītas jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot uzņēmumu 
mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: ir veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās 
aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus un 
viņu izaugsmes plānus un iespējas. 
Atjaunojamo ielu un ceļu posmu garumi precīzi tiks noteikti pēc tehnisko projektu izstrādes vai aktualizācijas. 
Projekta īstenošanas nepieciešamību, veicot ceļu infrastruktūras uzlabošanas pasākumus, nosaka transporta daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu dinamikas 
attīstība un cilvēku dzīves procesu intensificēšanos, kas diktē prasības pēc drošas un visām ceļa lietotāju grupām piemērotas satiksmes organizācijas. Projektā 
iekļautie ielu un ceļu posmi šobrīd nodrošina pilsētas un novada vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām. Projekta realizācija 
ievērojami samazinās ar transporta izdevumiem un satiksmes negadījumiem saistītos ekonomiskos zaudējumus, kā arī nozīmīgi paātrinās sociālekonomisko 
izaugsmi kopumā. Projekts sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību, jo sakārtota ielu un ceļu infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums 
labvēlīgas uzņēmējdarbības vides izveidei un nodrošināšanai. Projektu realizācija nodrošinās pilsētas un novada konkurētspējas stiprināšanu, uzņēmējdarbības 
attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos, izveidojot un pilnveidot 
kvalitatīvu, mūsdienīgu, drošu ielu un saistīto infrastruktūru. Plānots veikt ceļu asfaltēšanu, jo ceļu segums ir nolietojies un neatbilst ceļu kustības un slodzes 
prasībām, kā arī nepieciešams pielāgot ceļu infrastruktūru satiksmes pieaugumam pēc projekta īstenošanas. 
Ievērojot iepriekš minēto, ir plānots veikt ieguldījumus šādās teritorijās: 

- ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posma (1265 m) pārbūve/asfalta seguma izbūve Ūdrīšu pagastā,  
- Izvaltas ielas posma (113 m) pārbūve Krāslavā.   
- ceļa posma Kl-5 “Dauguļi - Raudoviški” pārbūve/asfalta seguma izbūve (2000 m) Kalniešu pagastā, pašvaldības ceļš, saistīts ar lielākajām zemnieku 

saimniecībām (z/s “Zivtiņas”, z/s “Raudovišķi”) un nodrošina piekļuvi vairāku fizisko un juridiski personu īpašumiem. 
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- ceļa posma “Pleiku apbraucamais ceļš” (336 m) pārbūve/asfalta seguma izbūve Robežnieku pagastā, pašvaldības ceļš, saistīts ar lielākajām zemnieku 
saimniecībām (z/s “Zarečje”) un nodrošina piekļuvi vairāku fizisko un juridiski personu īpašumiem 

- Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētas teritorijā (1345 m), kas ved uz degradētu ražošanas teritoriju pilsētas nomalē Aglonas virzienā. Paredzētā darbība – 
asfaltseguma atjaunošana/izbūve. 

Potenciālie komersanti, investori: Z/s "Pabērziņi", SIA "Granīts O", SIA „Wood”, SIA „Kraswood”, SIA “Ošukalns”, a/s “Krāslavas piens”, z/s “Zivtiņas”, z/s 
“Raudovišķi”, z/s “Zarečje” (Krāslavas novadā), SIA “”Līgaiši”, SIA “VTV 14”, SIA “Staisons” (Dagdas novadā).  
 
Rezervē esoši ceļu posmi iespējamas ekonomijas gadījumā: 

- Veikta ceļa SK-12 “Bogdāni- Ornicāni” (~150 m) asfaltēšana Skaistas pagastā. Pie ceļa atrodas kokapstrādes uzņēmums SIA “Skaistas dārzi”, tas ved 
arī uz vairākām zemnieku saimniecībām – Z/S “Malaine”, SIA “Dridzmalas”, Z/S “Raudovišķi”, Z/S “Apskalnes”.  

- Veikta ceļa Kr - 20 „Pastaru – Krāslavas apbraucamais ceļš” posma (~350 m) asfaltēšana Krāslavas pagastā. Ceļš ir saistīts ar uzņēmumiem Krāslavas 
pilsētas Rēzeknes ielas ražošanas zonā un ir funkcionāls savienojums ar degradēto teritoriju – SIA “GL Plus”, SIA “GSK”, SIA „Perpetuum Mobile”, 
u.c.. Plānota asfalta seguma izbūve. 

- Veikta ceļa V630 “Indra-Patarnieki-Koškovci” posma asfaltēšana (500 m) Indras pagastā. Ceļš ir saistīts ar ZS “Vaicuļevas”, ZS “Alas”, ZS 
“Vaicuļevas avots”, u.c. 

 
Rezervē esoši ceļu posmi tālākiem programmas projektiem: 

- Veikta pārņemšanā no valsts esoša ceļa posma V661 “Krāslavas stacija - Ļudvikova” Ūdrīšu pagastā asfaltēšana (~450 m). Uzņēmuma “Latgran” 
Krāslavas ražotne, tūrisma atrakciju parks “Starp debesīm un zemi”.  

- Ceļu posmi uz lielākajiem/ apmeklētākajiem tūrisma objektiem ~ ceļš uz Z/S “Kurmīši” (900 m) Ūdrīšu pagastā, ceļa “Čenčupi -Grundāni - Bebriši – 
Dridži” posms (500 m) uz atpūtas kompleksu “Dridži” Skaistas pagastā, ceļš ( 2 km) uz zirgu sētu “Klajumi” Kaplavas pagastā u.c. 

- Ceļi pie lielākajām/ apskates zemnieku saimniecībām. 
 
Papildus būvdarbiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tiks nodrošināta to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie publicitātes 
pasākumi. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes, individuālas tikšanās, nomas tiesību 
izsoles. 
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N.p.k. Projekta 

aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
(Valsts budžeta 
dotācija 
pašvaldībām) 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 

12.1.1
. 

Ceļu tīkla 
rekonstrukcija 

2120767,34 
 

15,24% 
  

78,23% 
 

 6.53% 
 

Radītās 
darbavietas 20 

2019. 18 mēneši Krāslavas 
novada 
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uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
degradētajās 
teritorijās 
Krāslavas 
novadā 

323 140,43 1659138,15 
 

138 488,76 Piesaistītās 
investīcijas  
1704084 eiro. 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums  
2,5 ha 

dome 

12.1.2
. 

Ceļu tīkla 
rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
degradētajās 
teritorijās 
Dagdas novadā 

1910174,51 27,49% 
  
525 122,16 

60,73% 
  
1160000,00 

 11,78% 
 
225 052,35 

Radītās 
darbavietas 16 
Piesaistītās 
investīcijas  
330 000 eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums  
1,37 ha 

2019. 18 mēneši Dagdas 
novada 
pašvaldība 

 KOPĀ 4030941,85 848 262,59 
 
(21,04%) 

2819138,15 
 
(69,94%) 

 363 541,11 
 
(9,02%) 

Radītās 
darbavietas 
36 
Piesaistītās 
investīcijas   
2 034 084 
eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājum
s  
3, 87 ha 

2019. 18 mēneši  
X 
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Investīciju projekts 12.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai 
Vidējā termiņa prioritāte: „Latgale ID” apakšprogramma: Investīciju piesaiste (Latgales programma 2010-2017)  

Prioritārā projekta ideja: Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai 
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts. Partnerības veidošana starp Krāslavas un Daugavpils novadu pašvaldībām, kā arī SIA “Krāslavas 
nami”. 
Vadošais partneris – Krāslavas novada dome. 
Projekta idejas pamatojums: Krāslavas un Daugavpils novadu teritorijās atrodas vairākas industriālās teritorijas, kur tiek veidoti galvenokārt apstrādes 
rūpniecības un lauksaimnieciskās ražošanas nozares uzņēmumi. Viena no abu novadu ekonomikas ilgtermiņa prioritātēm ir labvēlīgas vides radīšana 
uzņēmējdarbībai un investīcijām. Ņemot vērā Krāslavas un Daugavpils novadu nepieciešamību sekmēt ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību savās teritorijās, 
pašvaldību politika ir vērsta, lai pašvaldību resursi tiktu racionāli izmantoti un pašvaldību degradētās teritorijas tiktu atgrieztas ekonomiskajā apritē, primāri 
izmantojot tās gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan piedāvājot investoriem jaunas ražošanas apbūves veidošanai.  
Krāslavas pilsētā un Daugavpils novada teritorijā ir vairākas degradētās teritorijas, kurām nepieciešama atjaunošana un pielāgošana jaunu un esošo ražošanas 
nozaru attīstībai. Krāslavā sevišķi liela degradētās teritorijas platība ir Indras ielā, kur kādreiz darbojās linu pārstrādes rūpnīca, kas beidza pastāvēt 2010. gadā, un 
ilgus gadus teritorija netika izmantota. Rezultātā ēkas kļuva neatbilstošas ekspluatācijai un izveidojās degradēta teritorija.  
Daugavpils novada teritorijā, atbilstoši Daugavpils novada teritorijas plānojumam atrodas vairākas rūpnieciskās teritorijas, kurās savu saimniecisko darbību 
nodrošina komersanti un šajās teritorijās vēsturiski izveidojušās degradētas vietas, kuras izgājušas no ekonomiskās aprites. Šajās teritorijās būtiska problēma 
uzņēmējdarbības attīstībai ir neatbilstoša publiskā infrastruktūra. Daugavpils novada dome ir veikusi teritorijas apsekošanu, sadarbībā ar uzņēmējiem 
identificētas mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības. Ir uzsāktas sarunas ar esošajiem MVU, kuru ekonomiskā darbība varētu tikt veikta Tabores pagasta 
degradētajā teritorijā un darbības paplašināšana Vecsalienas pagasta  degradētajā teritorijā.   
Lai uzlabotu iepriekš minēto teritoriju pieejamību un veicinātu nodarbinātības iespēju uzlabošanos iedzīvotājiem, nepieciešams veikt ieguldījumus rūpniecisko 
teritoriju degradētās un neapsaimniekotās daļas atjaunošanā, pielāgojot to jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību 
un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās. 
Projekta mērķis noteiks, lai risinātu iepriekš minētās problēmas, kas atbilst 5.6.2. SAM pasākuma mērķim. Projekta īstenošanas rezultātā tiks veiktas investīcijas, 
kas palīdzēs atjaunot degradētās teritorijas, radīt jaunas darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas, kas atbilst arī likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā 
definētajām pašvaldību autonomajām funkcijām.  
Projekta mērķis: Krāslavas pilsētas ražošanas zonas Indras ielā un Daugavpils novada Tabores un Vecsalienas pagastu industriālās teritorijas revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritorijas izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.  Projekta mērķis ir 
atbilstošs projekta problēmsituācijai un projekta mērķa grupai. 
Projekta īstenošana nodrošinās ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanu pašvaldību teritorijās, kā arī sekmēs jaunu produktu ieviešanu valsts pierobežas tirgū un 
jaunu darba vietu radīšanu privātajā sektorā.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: pamatojoties uz rūpniecisko teritoriju apsekošanu un uzņēmēju aptauju, kā arī izvērtējot ražošanas uzņēmumu problēmas un 
vajadzības, tika identificētas publiskās infrastruktūras neatbilstības, kuras neveicina uzņēmējdarbības vides attīstību un jaunu uzņēmumu izveidi.  Ņemot vērā 
ekonomisko situāciju Latgales reģionā tika identificēta projekta mērķa grupa, uz kuru tiešā veidā attieksies projekta plānotās darbības un projekta sasniedzamie 
rezultāti.  
Projekta īstenošanas laikā tiks sakārtota:  

- Daļa Indras ražošanas zonas Krāslavā teritorija – publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības vides veicināšanai pilsētā un teritorijas labiekārtošana jaunu 
komersantu attīstībai (Indras ielas ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta) /skat. kartogrāfisko materiālu Nr.1/. 
- Tabores un Vecsalienas pagastu degradēto teritoriju  revitalizācija – tiks veikta Daugavpils novada pašvaldības ceļa Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški 
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– Červonka ( 92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve funkcionālā savienojuma nodrošināšanai degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās 
infrastruktūras attīstībai. Pašvaldības ceļš  Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka ( 92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) atrodas Daugavpils novada 
domes īpašumā (44960050281; 44920070157; 44920070104).  
Projekta ietvaros tiks pārbūvēts funkcionālais savienojums SIA “INFO AGRO” teritorijām un funkcionālais savienojums SIA “Dubiki” teritorijām /skat. 
kartogrāfisko materiālu Nr.2/. 
 
Saskaņā ar projekta pieteikumam pievienoto kartogrāfisko materiālu, sadarbības partnera Daugavpils novada domes atjaunojamās degradētās teritorijas platība 
sastāda 1,59 ha, kas sastāv no šādiem  īpašumiem: SIA “Info Agro” (44920040214001; 44920040247); SIA “Info Agro zemes” gabals, kuru uzņēmums plāno 
iegādāties (k.n.nr.44920070026); SIA “Dubiki”  zem ražošanas ēkām (44960050053); SIA Dubiki  (44960050027). Projekta vadošā partnera, Krāslavas novada 
dome atjaunojamās degradētās teritorijas platība sastāda 8,44 ha, kas sastāv no šādiem pašvaldības īpašumiem Indras ielā 32 (kad.nr. 600100213233), Indras 42 
(600100213211), Indras iela (60010023046). 
Daugavpils novadā tika identificēti komersanti, kuri plāno un jau ir veikuši ieguldījumus savu uzņēmumu darbības paplašināšanai un jaunas ražotnes izveidei. 
Komersanti veikuši ieguldījumus gan iekārtās, gan zemes gabalu iegādei, gan būvprojektu izstrādei. Daugavpils novada Tabores un Vecsalienas pagastā 
veiksmīgi darbojas vairāki gaļas pārstrādes uzņēmumi, kā arī attīstās jauni komersanti. SIA “Dubiki” (LV41503028323) veiksmīgi attīsta savu komercdarbību, 
uzņēmums gan veido jaunas darba vietas, gan investē savas saimnieciskās darbības paplašināšanā. SIA “BARRITUS” (LV41503029691) – pieder kautuve, kura 
atrodas 1,9 km attālumā no projektā ieplānotās ceļa infrastruktūras, bet ceļš tiek izmantots, lai kautuves produkciju nogādātu SIA “Dubiki”  uz pārstrādi. 
Respektīvi šī ceļa infrastruktūra ir svarīga abu uzņēmumu saimnieciskās darbības loģistikai. Tāpat arī  Z/S “OSTROVI” (41501003081) nodarbojas ar lopu 
audzēšanu, kuru realizē caur SIA “BARRITUS” kautuvi un gaļas pārstādi SIA “Dubiki”. 

Tabores pagasta teritorijā saimniecisko darbību sāk attīstīt SIA “INFO AGRO” (51503076081). Uzņēmēja plānos iegādāties zemes vienību ar kadastra 
Nr.44920070026, uz kuras plānots būvēt noliktavas ēku 200m2 platībā, saimnieciskās darbības attīstībai. Projekta iznākuma radītājus (darba vietas, nefinanšu 
investīcijas) nodrošina SIA “Dubiki” (LV41503028323) un SIA “INFO AGRO” (LV51503076081). 
Krāslavas novada dome projekta īstenošanas rezultātā organizēs nomas tiesību publisko izsoli par revitalizētās Indras ielas ražošanas zonas teritorijas daļu, tāpēc 
šobrīd nav zināmi konkrēti uzņēmēji, kuri nodrošinās projekta iznākumu rādītājus (darba vietas, nefinanšu investīcijas). 
Plānotās aktivitātes projekta ietvaros veicinās abu pašvaldību kopīgos sociālekonomiskos mērķus, proti, jaunu darba vietu radīšanu, degradēto teritoriju 
atjaunošanu, uzņēmējdarbības vides attīstību un teritoriālo izaugsmi.  
Potenciālie komersanti, investori: SIA “Dubiki”, SIA “BARRITUS”, Z/S “OSTROVI”, SIA “INFO AGRO”, individuālais komersants N.Lipšāns (Krāslava), 
SIA “ROLS” (Krāslava), SIA “IV Plus” (Krāslava), zemnieku saimniecības, kā arī citi uzņēmumi, kuri plāno attīstīt savu uzņēmējdarbību novadu teritorijās. 
Plānotās aktivitātes: zemes iegāde, ielu un ceļu, pievedceļu, (stāv)laukumu, ūdensvada, kanalizācijas būvniecība un pārbūve, elektroapgādes nodrošināšana, ēku 
demontāža, žoga būvniecība utt.  
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informatīvās sanāksmes, individuālas tikšanās, informācijas 
izplatīšana pašvaldības masu medijos, izsoles organizēšana. Ņemot vērā to, ka nav izstrādāts tehniskais projekts degradētās teritorijas sakārtošanai, lēmums par 
konkrētu sadarbības partneri – sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju – tiks pieņemts projekta izstrādes laikā.
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N.p.k. Projekta 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības 
budžets 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
(Valsts budžeta 
dotācija 
pašvaldībām) 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 

12.2.1
. 

Ražošanas zonas 
un saistītās 
infrastruktūras 
izveide Krāslavā, 
I kārta 

2484941,76,  
 
Neattiecinām
ās  
49468,05 

688219,2 
 
 
 
49468,05 

1711059,10 
 
 

 85663,46 Radītās 
darbavietas 50 
Piesaistītās 
investīcijas 
2316259,00 
eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums 
8,44 ha 

2019 19 mēn. no 
līguma 
noslēgšana
s ar CFLA 

KND, 
DND, SIA 
“Krāslavas 
nami” 

12.2.2
. 

Lauksaimniecība
s pārstrādes un 
ražošanas zonas 
un saistītās 
infrastruktūras 
izveide 
Daugavpils 
novadā 

1120470,2 117649,37 952399,67  50421,16 Radītās 
darbavietas 21 
Piesaistītās 
investīcijas 
1132419 eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums 
1,59 ha 

2018 19 mēn. no 
līguma 
noslēgšana
s ar CFLA 

KND, 
DND, SIA 
“Krāslavas 
nami” 

Kopā  3654880,01 
(t.sk. 
neatt.49468,05) 

805868,57 2663458,77  136084,62, Radītās 
darbavietas 
71 
Piesaistītās 
investīcijas 
3448678 eiro 
Degr. Ter. 
samazinājum
s 10,03 ha 

  X 
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Pielikums Nr.3. Projekta ideju apraksti SAM 5.6.2. otrās kārtas projektiem 
Pielikumu satura precizējumi nav uzskatāmi par Investīciju plāna grozījumiem. 
Investīciju projekts 13.1. Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta 
Prioritārā projekta ideja: Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārta 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts.  
Projekta idejas pamatojums: ir veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās 
aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus un 
viņu izaugsmes plānus un iespējas.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: Krāslavas novada dome izstrādāja būvprojektu “Ražošanas zonas infrastruktūras būvniecība Indras ielā, Krāslavā”, lai plānotu 
teritorijas attīstības 1. kārtu, taču dokumentācijas izstrādes laikā interese no vietējiem komersantiem bija lielāka kā sākotnēji gaidīts un Krāslavas novada dome 
sāka plānot aktivitātes, kuras paredzētas ražošanas zonas infrastruktūras attīstībai 2. kārtā. Ražošanas zonas revitalizācijas 2.kārtas projekta izstrādes laikā tiks 
izstrādāta tehniskā dokumentācija piebraucamo ceļu/ielas infrastruktūras būvniecībai, vairāku jaunu ēku būvniecībai, kas atrodīsies Indras ielas ražošanas 
teritorijas zonā un komunikāciju nodrošināšanai.   
Projekta īstenošanas rezultātā tiks investēti līdzekļi Krāslavas novada pašvaldības degradēto teritoriju revitalizācijā, reģenerējot vienu no lielākajām 
degradētajām teritorijām Krāslavas pilsētā, kas ir bijušās linu rūpnīcas teritorija. Ražošanas zonas revitalizācijas galvenais uzdevums ir projekta rezultātā 
nodrošināt jaunu darbavietu un privāto investīciju veidošanos privātajā sektorā, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti.  
Atjaunojamo ielu un ceļu posmu garumi precīzi tiks noteikti pēc tehnisko projektu izstrādes. 
Potenciālie komersanti, investori: SIA “ROLS”, SIA “IV Plus”, SIA “VILL”, SIA “Akva Systems”, u.c. 
Papildus būvdarbiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tiks nodrošināta to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie publicitātes 
pasākumi. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informatīvās sanāksmes, individuālas tikšanās, nomas tiesību 
izsole. 
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N.p.k. Projekta 
aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets un 
Valsts 
budžeta 
dotācija 
pašvaldībā
m 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 
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13.1 Ražošanas zonas 
izveide Indras un 
Latgales ielās 
Krāslavā, II kārta 

1 897 101,18 ~24% 
459 945,98 

~76% 
1437155,20  

  Attīstīta 
ražošanas 
zonas daļa 
Krāslavā 
Indras ielā 
(pievedceļi, 
komunikācijas
, nožogojums, 
degradētajā 
teritorijā 
esošo 
ražošanas ēku 
būvniecība) 
Radītās darba 
vietas 28 
Piesaistītās 
investīcijas 
600 000 eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums 
0,93 ha 
 

2019 
(PP 
01.10.) 

2020 Krāslavas 
novada 
dome 
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Investīciju projekts 13.2. Loģistikas centra attīstība I kārta 
 
Prioritārā projekta ideja: Loģistikas centra attīstība I kārta 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts.  
Projekta idejas pamatojums: 
Krāslavas novads ir Eiropas Savienības ārējā robeža ar Baltkrieviju un kravas plūsmai ir tendence pieaugt. Šī iemesla dēļ būtu jāizmanto robeža kā iespēja 
uzņēmējdarbības attīstībai, nevis vājā puse, uzlabojot  robežšķērsošanas procesa kvalitāti un radot jaunus pakalpojumus, veidojot noliktavu/ ražošanas zonu, 
stāvlaukumu, tādējādi radot darba vietas pierobežas iedzīvotājiem. 
 
Krāslavas novada dome jau vairākus gadus strādā pie idejas par Loģistikas centra izveidi pie ES ārējās robežas ar Baltkrieviju. Projekta mērķis: stimulēt 
loģistikas/muitas/ industriālā parka attīstību, kurš atrastos cieši blakus Latvijas – Baltkrievijas robežu šķērsošanas punktam Patarnieki - Grigorovshchina, 
veicinot loģistikas, ražošanas un muitas pakalpojumu pieejamību reģionā un stiprinot ekonomiskās saites starp Latviju, Lietuvu, citām ES un NVS valstīm. 
Paredzams, ka, sasniedzot Projekta mērķus, tiks risināti divi primārie problēmu aspekti: 

• Uzlabota transporta un robežas šķērsošanas infrastruktūra uz A6 autoceļa PRKP tiešā tuvumā Krāslavas novada teritorijā, uzlabojot pierobežas 
apdzīvoto vietu pieejamību, samazinot vidē nonākošā piesārņojuma apjomu, kā arī samazinot ar CSNg saistītos riskus; 

• Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības stimulēšanai pierobežas zonā, radot priekšnoteikumus jaunu darba vietu izveidei Krāslavas novadā. 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Šobrīd teritorija ir iezīmēta Krāslavas novada teritorijas plānojumā kā ražošanas zona. Pašvaldības zeme, ar iespēju paplašināties (no kopējās 25 ha teritorijas 
šobrīd tiek plānoti ~10-15 ha). Šobrīd – “green field”, kas kurš atrodas cieši blakus Latvijas – Baltkrievijas robežu šķērsošanas punktam Patarnieki – 
Grigorovshchina.  
 
Plānotās aktivitātes: Loģistikas centrs ar iespējamām ražošanas zonām, satiksmes uzkrāšanas termināls, kravas automašīnu stāvvieta, rekreācijas zona, noliktavas 
preču pārkraušanai, pakošanai, ražošanai utt. ar attiecīgu publisko infrastruktūru – ceļiem, ūdensvadu, kanalizāciju, žogu, elektrību utt.. 
 
Aktivitāšu pamatojums: ir veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās 
aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus un 
viņu izaugsmes plānus un iespējas. Konkrētais zemes īpašums pieder Krāslavas novada pašvaldībai, atrodas tiešā robežas kontroles punkta “Pāternieki” tuvumā 
un varētu tikt izmantoti robežas šķērsošanas infrastruktūras izbūvei un loģistikas centra izveidei tiešā Latvijas – Baltkrievijas robežas tuvumā, attīstot degradēto 
teritoriju un piesaistot jaunus uzņēmējus novada lauku/pierobežas teritorijai. Infrastruktūra tiks nodota komersantam, konkursa kārtībā (iznomātas). Jau ir veiktas 
2 apbūves tiesību izsoles un iznomāti 5 ha zemes. 
Atjaunojamo ielu un ceļu posmu garumi precīzi tiks noteikti pēc tehnisko projektu izstrādes vai aktualizācijas. 
Papildus būvdarbiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tiks nodrošināta to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie publicitātes 
pasākumi. 
Potenciālie sadarbības partneri, komersanti, investori (vārds, nosaukums): VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, SIA “Pata” u..c..  
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes, individuālas tikšanās, tai skaitā ar 
loģistikas asociācijām un VAS „Nekustamie īpašumi”, informācijas izplatīšana pašvaldības masu medijos, mārketinga materiālos (piemēram, LPR projektā 
WILLINVEST), izsoles organizēšana, sadarbība ar LIAA, Baltkrievijas Republikas partneriem utt. 
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Ņemot vērā to, ka nav izstrādāts tehniskais projekts degradētās teritorijas sakārtošani, lēmums par konkrētu sadarbības partneri – sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju - tiks pieņemts projekta izstrādes laikā. 

 
N.p.k. Projekta 

aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets un 
Valsts 
budžeta 
dotācija 
pašvaldībā

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 
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m 

13.2 Loģistikas centra 
attīstība I kārta 

1 650 425 
 
 
 

15% 
247 564 

 
 

85%  
1 402 
862,00 

 

  Izveidots 
Loģistikas 
centrs 
pierobežā, 
Pāterniekos 
(ceļi, 
komunikācijas
, nožogojums 
u.c. publiskā 
infrastruktūra) 
Radītās darba 
vietas 45 
Piesaistītās 
investīcijas 1 
402 861,00 
eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums 
8,43 ha 

2019 
(PP 
30.10.) 

2021 Krāslavas 
novada 
dome 
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Investīciju projekts 13.3. Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto 
investīciju piesaistei Krāslavas novadā 
 
Prioritārā projekta ideja: “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts.  
Projekta idejas pamatojums: 
Ceļš V630 (3 000 m posms) Indras pagastā, saistīts ar vairāku fizisko personu īpašumiem un zemnieku saimniecībām Indras pagastā. Plānota ceļa pārbūve, 
izbūvējot asfalta segumu. Šobrīd konkrētais ceļš ir valsts ceļa posms; tiek uzsākts process tā nodošanai pašvaldībai. 
Pārbūvējamais ceļa posms ir funkcionālais savienojums ar komercdarbības saistīto teritoriju, kurā darbojas komersanti. 
 
Projekta aktivitāšu pamatojums: ir veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas 
svarīgākās aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos 
uzņēmumus un viņu izaugsmes plānus un iespējas. 
Atjaunojamo ielu un ceļu posmu garumi precīzi tiks noteikti pēc tehnisko projektu izstrādes vai aktualizācijas. 
Potenciālie komersanti, investori: ZS “Vaicuļevas”, ZS “Alas”, ZS “Vaicuļevas avots”, u.c. 
Papildus būvdarbiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tiks nodrošināta to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie publicitātes 
pasākumi. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes. 
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N.p.k
. 

Projekta 
aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīv
ā summa 
(euro) 
Attiecinā
mās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets un 
Valsts 
budžeta 
dotācija 
pašvaldībā
m 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēju
ma avoti  
 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 

13.3. Ceļu un citas 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
nodrošināšana 
darbavietu 
radīšanai un 
privāto investīciju 
piesaistei 
Krāslavas novadā 

2241119,5
5 

15% 
3361679,93 

t.sk. 
pašvaldība 

(10,5%) 
VBD 

(4,5%) 

85% 
1904951,62 

 

0,00 0,00 Veikta ceļa V630 
“Indra-Patarnieki-
Koškovci” posma 
pārbūve (3 000 m) 
Krāslavas novada 
Indras pagasta 
teritorijā, izbūvējot 
asfalta segumu 
 
Radītās darba vietas 
12 
Piesaistītās 
investīcijas 2 600 
000 eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums 
1,027 ha 

2020 
(PP 

01.03) 

2021 KND, 
Attīstības 
nodaļa, 
Būvvalde 
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Investīciju projekts 13.4. Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, III kārta 
 
Prioritārā projekta ideja: Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, III kārta 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts.  
Projekta idejas pamatojums: Ražošanas zonas revitalizācijas 3.kārtas projekta izstrādes laikā tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija jaunas ēkas būvniecībai, kas 
atrodīsies Indras ielas ražošanas teritorijas zonā ar nepieciešamo komunikāciju nodrošināšanui.   
Projekta īstenošanas rezultātā tiks investēti līdzekļi Krāslavas novada pašvaldības degradēto teritoriju revitalizācijā, reģenerējot vienu no lielākajām 
degradētajām teritorijām Krāslavas pilsētā, kas ir bijušās linu rūpnīcas teritorija. Ražošanas zonas revitalizācijas galvenais uzdevums ir projekta rezultātā 
nodrošināt jaunu darbavietu un privāto investīciju veidošanos privātajā sektorā, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: ir veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās 
aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus un 
viņu izaugsmes plānus un iespējas. 
Potenciālie komersanti, investori: SIA “Akva Systems”, SIA “Resurss LV” u.c. 
Papildus būvdarbiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tiks nodrošināta to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie publicitātes 
pasākumi. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes, individuālas tikšanās, nomas tiesību 
izsole. 
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N.p.k. Projekta 
aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets un 
Valsts 
budžeta 
dotācija 
pašvaldībā
m 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 
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13.4 Ražošanas zonas 
izveide Indras un 
Latgales ielās 
Krāslavā, III kārta 

571096,97 ~40% 
228 438,7 

~60% 
342 658,18 

  Attīstīta 
ražošanas 
zona Krāslavā 
Indras ielā 
(degradētajā 
teritorijā 
esošas 
ražošanas 
ēkas 
būvniecība, ar 
saistīto 
infrastruktūru) 
Radītās darba 
vietas 17 
Piesaistītās 
investīcijas 50 
000 eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums 
0,1 ha 
 

2020 
(PP 
01.03) 

2021 Krāslavas 
novada 
dome 
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Rezerves projekts  
Investīciju projekts 13.5. Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju rekonstrukcija darba vietu radīšanai un privāto 
investīciju piesaistei Krāslavas novadā 
 
Prioritārā projekta ideja: 13.5. Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju rekonstrukcija darba vietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas 
novadā 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts. Rezerves projekts. 
Projekta idejas pamatojums: Krāslavā un visos pagastos ir apzinātas pašvaldībai piederošas ēkas, ko ar relatīvi nelieliem ieguldījumiem var izmantot/ pielāgot 
uzņēmējdarbības vajadzībām. ir veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās 
aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus un 
viņu izaugsmes plānus un iespējas. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Ēkām nepieciešama pārbūve. Atjaunojamo ēku apjomi precīzi tiks noteikti pēc tehnisko projektu izstrādes vai aktualizācijas. Papildus būvdarbiem saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām, tiks nodrošināta to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie publicitātes pasākumi. 
Potenciālie komersanti, investori: Šobrīd nav definēti. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes, individuālas tikšanās, nomas tiesību 
izsole. 

   
 

N.p.k. Projekta 
aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 

Pašvaldības 
budžets un 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 

Projekta 
uzsākšan

Projekta 
realizācijas 
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Attiecināmās 
izmaksas 

Valsts 
budžeta 
dotācija 
pašvaldībā
m 

avoti  
 

rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

as 
datums 

ilgums sadarbība
s partneri) 

13.5 Pašvaldības 
īpašumā esošo 
deradēto teritoriju 
rekonstrukcija 
darba vietu 
radīšanai un 
privāto investīciju 
piesaistei 
Krāslavas novadā 
 

375 000 ~20% 
75000 

~80% 
300 000 

  Veikta bijušās 
Sauleskalna 
sākumskolas 
ēkas 
pielāgošana 
uzņēmējdarbī
bai 
Veikta bijušās 
Aulejas 
pamatskolas 
pielāgošana 
uzņēmējdarbī
bai 
Veikta ēkas 
Vienības ielā 
61A, Krāslavā 
pielāgošana 
uzņēmējdarbī
bai 
Radītās darba 
vietas 10 
Piesaistītās 
investīcijas 
0,05 milj. eiro 
Degradētās 
teritorijas 
samazinājums 
0,5 ha 
 

2021 
 

2023 Krāslavas 
novada 
dome 
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Pielikums Nr.4. Projekta ideju apraksti SAM 4.2.2. projektiem 
Pielikumu satura precizējumi nav uzskatāmi par Investīciju plāna grozījumiem. 
Investīciju projekts 5.3. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai 
Prioritārā projekta ideja: Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts.  
Projekta idejas pamatojums: ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un ēkas energo sertifikāts. 
Projekta aktivitāšu apraksts:  
Pie Krāslavas peldbaseina ēkas ir plānots ierīkot saules kolektoru sistēmu, kas provizoriski sastāvētu no ~38 saules kolektoriem ar kopējo virsmas laukumu 198,7 
m2. Ir aprēķināts, ka sistēma gadā var saražot siltumenerģiju 170,51 MWh apjomā. Minētais nodrošina kopējo CO2 samazinājumu 45,017 tCO2/gadā. 
Provizoriskie rādītāji: 
No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā - 0,147 MW; 
Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā - 0,65 euro/kWh; 
Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā – 3198,79 euro/t. 
Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, t.sk, CO2 emisijas ekvivalents – 45,017. 
Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas rezultātā plānotais primārās enerģijas ietaupījums attiecībā pret ēkas energosertifikāta pārskatā norādīto primāro 
enerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas - 221 676 kWh gadā. 

N.p.k. Projekta 
aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets un 
Valsts 
budžeta 
dotācija 
pašvaldībā
m 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 

5.3. Saules kolektoru 
sistēmas 
uzstādīšana 
Krāslavas 
peldbaseina 
energoefektivitāte
s uzlabošanai 

180 000 20% 
36 000 

80% 
144 000 

  Palielināta 
ēkas 
energoefektivi
tāte 

2020 
 

2021 Krāslavas 
novada 
dome 
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Investīciju projekts 7.7. Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumi 
Prioritārā projekta ideja: Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumi 
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts.  
Projekta idejas pamatojums: Ēkām Skolas ielā 7 un Artilērijas ielā 4 izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi un ēkas energo sertifikāti. 
Projekta aktivitāšu apraksts:  
Nepieiciešams veikt pašvaldības ēku atjaunošanas darbus to energoefektivitātes uzlabošanai. Projektu ietvaros tiks iecerēts veikt cokola, fasāžu un jumta 
pārseguma siltināšanas darbus, veikt jumtu segumu nomaiņus, koka durvju un logu nomaiņu uz PVC tipa logiem, kā arī citus darbus, pamatojoties uz ēku 
energosertifikātos norādītiem pasākumiem. Aktivitāšu apjoms precizējams pēc Apliecinājuma karšu aktualizācijas/ izstrādes. 
Provizoriskie rādītāji: 
Tādi svarīgi rādītāji, kā “no atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā”, “ieguldītais ERAF finansējums 
uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā”, “ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā”, 
“siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, t.sk, CO2 emisijas ekvivalents” precīzi tiks norādīti pēc 
tehniskās dokumentācijas izstrādes, finansēšanas nosacījumu precizēšanas un projektu iesniegumu sagatavošanas. 
 

N.p.k. Projekta 
aktivitātes 
nosaukums 

Indikatīvā 
summa 
(euro) 
Attiecināmās 
izmaksas 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 
rezultāti un 
to 
rezultatīvie 
rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 
partneris 
(un 
sadarbība
s partneri) 

Pašvaldības 
budžets un 
Valsts 
budžeta 
dotācija 
pašvaldībā
m 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 
avoti  
 

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācijas 
ilgums 

7.7. Pašvaldības 
iestāžu ēku 
energoefektivitāte
s pasākumi 

700 000 20% 80%   Veikti 
energoefektivi
tātes 
pasākumi 
pašvaldības 
ēkās Skolas 7, 
Artilērijas 4, 
Dīķu ielā 5 
Krāslavā 

2020 
 

2022 Krāslavas 
novada 
dome 
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Administratīvā ēka Skolas ielā 7, Krāslavā 

 
Ēka Artilērijas ielā 4, Krāslavā (Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienība) 
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Pašvaldības ēka Dīķu ielā 5 (Novada centrālā bibliotēka, Pašvaldības policija un PMLP) 
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