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Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā un uzraugošajās institūcijās
apstiprināts dokuments, kurā definēta Krāslavas novada attīstības redzējums, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un
prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam.
Krāslavas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 44 uzdevumus atbilstoši trim
izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm:

Kvalitatīvu pakalpojumu attīstība dažādām mērķa grupām mūsdienu prasībām atbilstošā
infrastruktūrā, cilvēkresursu attīstība;

Tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes attīstība;

Uzņēmējdarbības sekmēšana, cilvēkresursu attīstība.
Attīstības programma ir saturiski aktualizēta 2014. gadā, informācija investīciju plānā tiek atjaunota
regulāri, pēdējie precizējumi veikti 2016. gada augustā.
Attīstības programmas īstenošana uzraudzības periodā
2015. gadā darbs attīstības projektu jomā galvenokārt bija saistīts ar iepriekšējā plānošanas perioda
projektu atskaišu sagatavošanu un gatavošanos jaunajiem projektu konkursiem – prioritāro projektu
izvirzīšanas, alternatīvu analīzes, investīciju plāna aktualizēšanas, tehnisko projektu izstrādes un iepirkumu
sagatavošanas.
Noslēgtajā uzraudzības periodā apzināti novada pagastu ceļi un ielas, ražošanas teritorijas
uzņēmējdarbības attīstībai. Identificētas ražošanas zonas, kurām plānots piesaistīt investīcijas, Indras un
Latgales ielās, pie Latvijas - Baltkrievijas robežas, Krāslavas vēsturiskajā centrā, Krāslavas novada pagastos.
Uzsākts sagatavošanas darbs dalībai ERAF Vispārizglītojošo skolu attīstības programmā. Plānotās aktivitātes ergonomiskas mācību vides nodrošināšana, dabaszinību kabinetu aprīkošana, informācijas tehnoloģijas
Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskolā, Varavīksnes vidusskolā, Indras vidusskolā, internāta
paplašināšana Krāslavas Valsts ģimnāzijā, stadiona rekonstrukcija gr. Plāteru ielā (ar sporta laukumiem),
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadiona uzlabošana, KVĢ Metodiskais centa izveide un citu objektu
attīstība.
Apzinātas pašvaldībai piederošās ēkas, kurās nepieciešams uzlabot energoefektivitāti - Indras pagasta
pārvalde, administratīvā ēka Skolas ielā 7, Krāslavā, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas strukturālās vienības
izmantotā ēka Artilērijas ielā 4, Krāslavā, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ēka Pils ielā 8, Krāslavā.
2016. gadā īstenots pirmais ELFLA “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
programmas projekts un veikta Robežnieku pagasta ceļa “Skuķi – Blusi” un Skaistas pagasta ceļa “Traptišķi –
Lūņi – Traptišķi” pārbūve. Savukārt ERAF projekta “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” ietvaros veikta Raiņa un
Vasarnīcu ielu Krāslavā, kā arī ceļa “Kalnieši – Stalti” pārbūve.
Pašvaldība mērķtiecīgi turpina Krāslavas pils kompleksa saimniecības ēku sakārtošanu un parka
teritorijas uzturēšanu. 2016. gadā ir izstrādāts pils dārznieka mājas konservācijas tehniskais projekts, arī
papildus arhitektoniskā izpēte. Noritēja darbs pie vairākiem projektiem saistībā ar staļļu ēku – Amatu māju, kur
ir iekārtotas telpas vasaras izstāžu zāles un amatnieku radošo darbnīcu vajadzībām Izstrādāts projekts staļļu
inženiertehnisko tīklu izbūvei, jumta nomaiņai. Turpinājās pils parka sakopšanas darbi - 2016. gadā demontētas
padomju laikā uzbūvētās centrālās kāpnes, uzsākta tenisa laukuma izbūve, atjaunota skatu platforma pie pils,
ierīkoti apstādījumi pie grotas Atjaunotas arī pils fasādes un pils pirmajā stāvā izveidots logu rūtojums.
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2016. gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem uzsākta baseina būvniecība, demontētas vairākas mūžu
nokalpojušas ēkas Krāslavā (sporta skola, viesnīca, ēka Sporta ielā), ierīkots jauns rotaļu laukums Pīlādžu ielā
Krāslavā, veikta Baznīcas, Raiņa, Rēzeknes un Vienības ielu māju iekšpagalma braucamās daļas un
gājēju ietvju rekonstrukcija, veikta N. Rancāna ielas posma, gājēju celiņu Lielajā, Aronsona un Lāčplēša
ielās, Varavīksnes vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” pievedceļu, iekšpagalmu asfaltēto
daļu atjaunošana, asfaltēta Centra ielas Aulejā. Liels ir bijis arī valsts ieguldījums valsts ceļu tīkla attīstībā
novadā – 2016. gadā ir uzsākta valsts ceļa P 62 “Krāslava - Preiļi – Madona” posma no Krāslavas līdz dzelzceļa
stacijai rekonstrukcija, grants ceļa posma no Sauleskalna līdz Aulejai pārbūve pretputekļu seguma uzklāšanai.
Pārskata periodā Krāslavas novada dome ir īstenojusi salīdzinoši finansiāli nelielus projektus Krāslavas
novada vides labiekārtošanai – Raiņa un Baznīcas ielu krustojumā, piesaistot Rietumu bankas labdarības fonda
finansējumu, uzstādīts pilsētas pulkstenis, ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īstenotas aktivitātes
Adamovas dabas takas infrastruktūras uzlabošanai, turpināti zivju resursu pavairošanas un atražošanas
pasākumi, Ar Zivju fonda līdzfinansējumu turpināti zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi,
ielaižot zandarta mazuļus Krāslavas novada Varnaviču, Bolta, Skaistas un Indras ezeros, izstrādāti
zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi Ārdavas un Lielajam Gaušļa ezeriem.
Noslēgtajā pārskata periodā aktīvi bija arī Krāslavas novada iedzīvotāji, piedaloties pašvaldības projektu
konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” un izveidojot jaunus, sakārtojot esošos dabas un kultūras, tūrisma
objektus, uzlabojot savu dzīves telpu (2016. gadā atbalstīta 21 ideja).
2016. gadā pašvaldība nodrošināja Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus, kuros
savu pirmo darba pieredzi ieguva 43 skolēni.
Intensīvi tika gatavoti projekti pārrobežu programmām, galvenokārt, kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas, profesionālās izglītības un sociālo pakalpojumu uzlabošanas jomā, tāpat arī projekti tika izstrādāti
LEADER programmas finansējuma piesaistei.
Turpmākajos gados plānots iesāktos darbus turpināt, nākotnes projekti saistīti ar ceļu, kultūras, izglītības
un tūrisma objektu sakārtošanu, kā arī jaunām programmā, piemēram, privāto investīciju piesaisti, jaunu
darbavietu radīšanu, degradēto teritoriju un ražošanas zonu sakārtošanu Krāslavā un novada pagastos sadarbībā
ar pašvaldību.
Izvirzīto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanai, Krāslavas novada pašvaldība, papildus budžeta
finansējumam, ik gadu aktīvi piesaista ievērojamus ES struktūrfondu līdzekļus. 2015. un 2016. gados īstenoto
un uzsākto projektu saraksts pievienots 1. pielikumā.
Kopējās attīstības tendences
Saskaņā ar 2017. gada sākumā interneta ziņu portāla “Delfi” veiktā salīdzinājuma “Pašvaldību
temperatūra” rezultātiem, Krāslavas novads 119 Latvijas novadu vidū ierindojas:
 17. vietā ES fondu ieguldījumu jomā Lauksaimniecības nozarē (no 2009. līdz 2015. gadam investēti
52,63 miljoni eiro);
 27. vietā ārstu skaita ziņā uz 1000 iedzīvotājiem (2015. gadā uz 1000 iedzīvotājiem 1,75 ārsti);
 43. vietā ES fondu ieguldījumu jomā Ražošanas un infrastruktūras nozarē (no 2009. līdz 2015. gadam
investēti 15,89 miljoni eiro);
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52. vietā 2012. gada valodas referendumā par krievu valodu kā valsts valodu nobalsojušo skaita
proporcija pret novadā mītošajiem iedzīvotājiem, kas ģimenē runā krieviski (Krāslavas novadā 59,3% ir
krievvalodīgie, 0,38% balsoja par);
57. vietā 2016. gadā izsniegto būvatļauju ziņā (2 būvatļaujas uz 1000 iedzīvotājiem);
78. vietā sabiedriskajā sektorā strādājošo skaita ziņā uz 1000 iedzīvotājiem (2015. gadā 78,8 cilvēki uz
1000 iedzīvotājiem);
86. vietā demogrāfiskās slodzes ziņā (2016. gadā - 642 cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem);
99. vietā pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju ziņā (2015. gadā 865,00 eiro);
102. vietā trūcīgo iedzīvotāju īpatsvara ziņā (2015. gadā 8,6%);
103.vietā vidējā auto vecuma ziņā (2015.gadā -17,4 gadi);
104. vietā teritoriālās attīstības indeksa ziņā (2015. gadā – 1,084);
104. vietā bezdarba līmeņa jomā (2015. gadā 12,5%);
107. vietā auto skaita ziņā uz 1000 iedzīvotājiem (242,8 automašīnas uz 1000 iedzīvotājiem);
109. vietā vēlētāju aktivitātes jomā pašvaldību vēlēšanās (36,45% pret balsstiesīgo kopējo skaitu);
111. vietā iedzīvotāju skaita izmaiņu ziņā kopš 2010. gada (-12,7%);
114. vietā aktīvo uzņēmumu skaita ziņā uz 1000 iedzīvotājiem (2016. gadā 14,6 uzņēmumi uz 1000
iedzīvotājiem);
116. vietā koru, deju kolektīvu un orķestru ziņā (0,17 kolektīvi uz 1000 iedzīvotājiem).

Lai arī sociālekonomiskos rādītājus var raksturot kā mazāk labvēlīgus, salīdzinājumā ar citām
pašvaldībām, īpaši reģionālajām pilsētām, pozitīvu attieksmi pret Krāslavas novadu kā dzīvesvietu veido arī
emocionāli faktori. Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides
daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā” ietvaros 2016.
gadā tika veikta arī Krāslavas novada iedzīvotāju aptauja (152 respondenti), 60% no aptaujātajiem atbildēja, ka
“lepojas, ka dzīvo īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā”, 93,4% piekrita apgalvojumam, ka viņiem „patīk šeit
dzīvot”, 72,4% respondentu jūtas novērtēti Krāslavas novadā, 66,3% uzskata, ka Krāslavas novads ir laba vieta
bērnu augšanai, 70,4% respondentu uzskata, ka Krāslavas novads pozitīvi atšķiras no citām pašvaldībām, 42,1
% respondentu idejas novada attīstībai tiek atbalstītas no pašvaldības puses.
Pētījuma ietvaros tika veikta arī 25 jauniešu aptauja Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Jaunieši izvērtēja esošo
situāciju, atbildes sadalījās – situāciju pozitīvi novērtējušie pamatoja to ar māju sajūtu, draugiem. Situāciju
negatīvi novērtējušie pamato to ar trūcīgo jauniešu auditorijai pieejamo pakalpojumu, izklaides iespēju apjomu,
ierobežotajām tālākizglītības iespējām. Nākotnes aspekti, kas minēti pozitīvā kontekstā ir: attīstītāka pilsēta,
vairāk atpūtas vietu, restaurētas mājas, vairāk tūristu, vairāk jauniešu, interešu centri., vairāk izklaides vietu,
restorāni, darba vietas, stadions ar pasākumiem, attīstītāka, latviskāka, mazāk čigānu, augstākās izglītības
iestādes, vairāk izglītotu cilvēku.
Infrastruktūras uzlabošana, jaunu pakalpojumu ienākšana Krāslavas novadā mazina perifērijas sajūtu.
Krāslavā 2015. un 2016. gadā ne tikai tiek uzsākta nelielu jaunu pakalpojumu attīstība, piemēram,
skaistumkopšanas jomā un tūrismā, bet ir arī lielākas investīcijas un inovatīvāki piedāvājumi, piemēram, atklāta
jaunuzbūvētā “Statoil” degvielas stacija, bet 2017. gadā darbu uzsāks divas pašapkalpošanās auto mazgātavas.
Krāslavas novada dome atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas. Arī uzraudzības periodā tika īstenoti pašvaldības
rīkotie projektu konkursi - jauniešu biznesa ideju konkursā komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā ar
pašvaldības atbalstu savu uzņēmējdarbību uzsākuši 8 jaunieši, īstenotas 32 jauniešu iniciatīvas visā Krāslavas
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novadā, 4 projekti īstenoti projektu konkursa “LMT – Latvijai” ietvaros, īstenotas vairāk kā 40 iedzīvotāju
iniciētas .
Pašvaldība īpaši novērtē uzņēmēju darbu Krāslavas novadā. 2015. un 2016. gadā notika ikgadējie
pasākumi “Krāslavas novada uzņēmējs”, “Lauksaimnieku gada noslēguma balle”, lai godinātu aktīvākos
Krāslavas novada uzņēmējus. Sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru, Latvijas Lauku konsultāciju centru
un biedrību “Krāslavas rajona partnerība” ir organizēti vairāki informatīvi semināri par iespējām startēt projektu
konkursos un saņemt finansējumu savu ieceru īstenošanai, par biznesa inkubatoriem, Latgales speciālo
ekonomisko zonu un citām aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā. Organizēti vairāki pieredzes apmaiņas
braucieni. Uzsākta zīmola “Ražots Krāslavas novadā” izstrāde.
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Krāslavas novada „Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” sasniedzamie rādītāji Krāslavas novadā, saskaņā ar novada stratēģiskajiem
mērķiem, ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātēm, tika definēti 23. tabulā.
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības nodaļām, struktūrvienībām un iestādēm 2017. gada sākumā veica 2016.
gadā sasniegto rezultātu uzraudzību, apkopojums skatāms tabulā zemāk:
Sasniedzamie stratēģisko mērķu indikatori

Rādītājs

Bāzes gads

Pašreizējā
vērtība

2016. gada
vērtība/rādītāja
tendence (uz
01.01.2017.)

2018. gadā
sasniedzamais
rādītājs

Avots

Ne mazāk par
17985

PLMP

Ne vairāk par
18%

NVA

Makroietekmes rādītāji (teritorijas attīstības rādītāji)
Novada iedzīvotāju skaits nesamazinās vairāk par 10%

2010.

19983
16 5938

Pieaug darbavietu skaits, bezdarbs samazinās vismaz par
4%

2010.

Pieaug vidējā alga par min.10%

2010.

Būtiski nepieaug mirstība
Stabilizējas dzimstības līmenis
5
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22,4 %
14,4 %

2010.
2010.

316 lati
(500,00 euro)

400 lati
CSB
589 euro

(570 euro)

314

Ne vairāk par
400

Krāslavas
novada dome

101

Ne mazāk par

Krāslavas

352
132
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Nesamazinās vidējais mūža ilgums

2010.

150

novada dome

74,19

70,1

CSB

Saskaņā ar pagastu
pārvalžu sniegto
informāciju samazinās

Objektīvs
vērtējums

Pagastu
pārvaldes

20

Krāslavas
novada dome

99,9%

Krāslavas ovada
dome

15 % no kopējā
iedzīvotāju skaita

Krāslavas
novada dome

1200

Krāslavas
novada dome

20 gadā

Krāslavas

70,1

VTP1 sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Pieaug piedāvāto pakalpojumu klāsts novada lauku
teritorijā

2010.

Objektīvs
vērtējums

Pieaug jauno pedagogu skaits

2010.

0
3

Nemazinās izglītības iestāžu apmeklējamība (% pret
bērniem skolas vecumā)

2010.

Palielinās mūžizglītībā iesaistīto skaits un piedāvāto
pakalpojumu klāsts

2010.

3% no kopējā
iedzīvotāju
skaita

Palielinās interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu
īpatsvars

2010.

1000

Palielinās sabiedrības izglītošanas pasākumu skaits

2010.

6
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99,9%
99,9%

6%

1660
10 gadā
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18 gadā

Pieaug novadā organizēto kultūras un sporta pasākumu un
to apmeklētāju skaits

Palielinās pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits

2010.

574 pasākumi

338 pasākumi

39 966
apmeklētāji

36 194

2010.

700 dalībnieki

Pieaug bibliotēku un muzeju apmeklētība, paplašinās
piedāvāto pakalpojumu klāsts

2010.

Objektīvs
vērtējums

Pieaug modernizēto pašvaldības kultūras, sporta,
izglītības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu skaits
(min.7)

2010.

0

2010.

Objektīvs
vērtējums

Nepazeminās veselības aprūpes pakalpojumu skaits,
uzlabojas sniegto pakalpojumu kvalitāte

7
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apmeklētāji

562 dalībnieki

Paplašinās

2

Nepazeminās

novada dome
Vismaz 600
pasākumi
55 000
apmeklētāju

Krāslavas
novada dome

Vismaz 800
dalībnieki

Krāslavas
novada dome

Objektīvs
vērtējums

Krāslavas
centrālā
bibliotēka
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Objektīvs
vērtējums
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novada dome
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VTP2 sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Nepalielinās gaisa un vides piesārņojums, palielinās
attīrīto ūdeņu un notekūdeņu īpatsvars un šķiroto
atkritumu apjoms kopapjomā, tiek samazināti
siltumzudumi

2010.

Objektīvs
vērtējums

Nemainīgs attiecībā
pret 2013. gadu

Objektīvs
vērtējums

Krāslavas
novada dome

Valsts Policija

Nesamazinās individuālo mājokļu būvniecība, pieaug
rekonstruēto un ekspluatācijā nodoto objektu skaits

450

(Iekšlietu
ministrijas
informācijas
centrs)

Ne mazāk par
2700 m2

CSB

451

Būtiski nepalielinās kriminālnoziegumu skaits
2010.

446

2010.

2700 m2

22 individuālie
mājokļi,
2778,10 m2

Energoefektivitātes paaugstināšana un enerģijas
patēriņa samazināšana
8
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97,8%
atjaunojamo
energoresursu
īpatsvars

99,9%
Rādītājs pieejami
tikai par SIA

Ne mazāk kā
99% atjaunojamo
energoresursu
īpatsvars

SIA “Krāslavas
nami”

KRĀSLAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR 2015. - 2016 GADU

2011

siltumenerģijas „Krāslavas Nami”
ražošanā
ražoto
siltumenerģiju
198,62
GWh/gadā

2010.g. 29247
MWh/gadā

170,31
GWh/gadā

Siltuma
zudumi
siltumtrasēs 22
%

9
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siltumenerģijas
ražošanā.

25,88 GWh/gadā

Kopējā
enerģijas gala
patēriņa
samazinājums
par 5,5%:

631,7 MWh
Rādītājs pieejami
tikai par SIA
„Krāslavas Nami”
patērēto enerģiju
*Nav iespējams
novērtēt kritēriju
datu trūkuma dēļ

Elektroenerģijas
patēriņa
samazinājums
par 10%

*Nav iespējams
novērtēt kritēriju
datu trūkuma dēļ

Siltumenerģijas
gala patēriņa
samazinājums
par 4,5%

29,6%

Zudumu
samazināšana
siltumtrasēs līdz
15%

Enerģijas
stratēģija
Krāslavas
novadam
īstenošanā
iesaistītās
organizācijas

KRĀSLAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR 2015. - 2016 GADU

VTP 3 sasniedzamie rezultatīvie rādītāji

Palielinās ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, jo īpaši
lauku teritorijā

2010.

175

200

200

Lursoft,
Krāslavas
novada dome

Pieaug jaunizveidoto dabas taku skaits

2010.

0

1 (2013. gada
rādītājs)

3

Krāslavas
novada dome

Tiek saglabātas visas novada īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas (ĪADT)

2010.

14 ĪADT

14 ĪADT

14 ĪADT

Vides pārvalde

10
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Lielākie Krāslavas novada domes īstenotie/uzsāktie projekti 2015. – 2016. gadā
Projekta nosaukums/ galvenās
aktivitātes

Finansētājs/
Programma

Iesniedzēja/
partnera Budžets
kopā EUR,
sadalījums

Īstenošanas
periods

Iesniedzējs vai
partneris

Kopā: 770 770.59

08.2016.09.2017.

Iesniedzējs

Īstenošana

A.Rukmans

2016. – 2018.

Partneris, vadošais
partneris Daugavpils
pilsētas dome

Tehniskā
projekta
aktualizēšana,
pils kompleksa
attīstības
stratēģijas
izstrāde

I.Dzalbe

Statuss uz
02.05.2017.

Kontaktpersona/
sagatavotājs

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

ERAF, 3.3.1. SAM

ERAF: (85%)

Raiņa, Vasarnīcu, Lielā ielas 2
posmu un pašvaldības ceļa
“Kalnieši-Stalti” pārbūve

Latgales
kultūrvēsturiskā ERAF 5.5.1.SAM
mantojuma
piedāvājuma
attīstība (Rīteiropas vērtības)
Krāslavas pils kompleksa staļļu
rekonstrukcija, ekspozīcijas “Pi vīna
golda” izveide, Valentīna Zlidņa
piemiņas istabas izveide.

11
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Kopā: 500 000
ERAF: 85%
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ELFLA
Pamatpakalpojumi un ciematu Pamatpakalpojumi
atjaunošana lauku apvidos, I un ciematu
kārta (Robežnieku un Skaistas atjaunošana lauku
pagasti)
apvidos
Ceļu Ro-14 Skuķi – Blusi, Sk-15

Kopējā 378 002,72

12.08.2016. –
01.02.2017.

Iesniedzējs

Īstenošana

A.Dzalbe

2016. – 2019.

Partneris, vadošais
partneris – VNĪ

Darbs pie
stratēģiskā LV –
LT – BY, projekta
koncepcijas
izstrāde

I.Dzalbe

ELFLA: 90%

Traptiški – Lūņi – Traptiški pārbūve

Robežšķērsošanas
infrastruktūras attīstība, radot
priekšnosacījumus
robežšķērsošanas procesa
Plānots stāvlaukums Paterniekos
(komunikācijas, nožogojums, rindu
sistēma)

Latvijas – Lietuvas
– Baltkrievijas
pārrobežu
programma,
stratēģiskais
projekts

2 400 000

Īstenoti
06.2016.10.2016.

Iesniedzējs

Ieviešana
pabeigta

A.Rukmans

1 680
Zivju fonds: 90%

06.2016.10.2016.

Iesniedzējs

Ieviešana
pabeigta

A.Rukmans

1330

2016.

Iesniedzējs

Ieviešana
pabeigta

I.Dzalbe

Zivju
mazuļu
ielaišana Zivju fonds
Krāslavas novada ezeros

6 000

(21 000 gab., Varnaviču,
Skaistas un Indras ezeri)

Zivju fonds: 85%

Bolta,

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas Zivju fonds
noteikumu izstrāde Krāslavas
novada ezeriem
(Ārdavs un Lielais Gaušļa ezeri)

Krāslavas pils Dārznieka mājas
arhitektoniski mākslinieciskā
izpēte

12
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VKKF: 90%
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Krāslavas kā skaistākās pilsētas Nodibinājums
Daugavas
lokos
pilsētvides “Rietumu Bankas
attīstība
labdarības fonds”

Kopējā summa
EUR: 12 133,88

29.02.2016. –
25.07.2016.

Iesniedzējs

Ieviešana
pabeigta

A.Dzalbe

01.07.2016. –
10.11.2016.

Iesniedzējs

Ieviešana
pabeigta

A.Dzalbe

18 000

2015., 2016.

Konkursa organizētājs

Īstenošana

A.Ļebedkova

3000

2015., 2016.

Koordinējošā iestāde

Īstenošana
turpinās

A.Ļebedkova

10 000

2015., 2016.

Konkursa organizētājs

Ieviešana
pabeigta

J.Bubina

(Pilsētas pulksteņa uzstādīšana Raiņa
un Baznīcas ielas krustojumā)

RBL fonds:
10 000,00

LVAF aktivitāte
“Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju
dabas aizsardzības
(Dabas takas infrastruktūras (soliņi, plānu ieviešana”

13 880,61

Dabas
aizsardzības
un
apsaimniekošanas
pasākumu
īstenošana
dabas
parka
“Daugavas loki” Adamovas
dabas takā

LVAF: 85%

tiltiņi, pakāpieni, šūpoles u.c.)
atjaunošana,
izdales
materiāla
(grāmatzīmes izdošana), kursi)

Jauniešu biznesa ideju konkurss Pašvaldība
2015., 2016. gadā (4 projekti)
Krāslavas novada
dome
Citi uzņēmējdarbību veicinoši
pasākumi (semināri, uzņēmēju
gada balva, mājas lapa, pieredzes
apmaiņa, konsultācijas, zīmola
“Ražots Krāslavas novadā”
izstrāde)
Krāslavas novada pašvaldības Pašvaldība
jauniešu iniciatīvu projektu
konkurss 2015., 2016. Gadā

13
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Projektu konkurss “LMT – LMT
Latvijai”

8 000

2016.

Konkursa informatīvais
atbalsts

Ieviešana
pabeigta

I.Dzalbe

20 000

2016.

Īstenotājs

Ieviešana
pabeigta

J.Geiba

(4 projekti)

Krāslavas
pils
kompleksa Pašvaldība
attīstība (uzturēšana)

I.Dzalbe

Krāslavas pils fasāžu renovācija
(+1.stāva logi), centrālo kāpņu
demontāža,
tehniskā
izstrāde
dārznieka mājas konservācija, skatu
laukuma atjaunošana)

Iedzīvotāju aktivitātes
veicināšanas pasākumi
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”,
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”
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18 000

2015., 2016.

Koordinējošā iestāde

Ieviešana
pabeigta

I.Dzalbe

