Krāslavas novada domes Attīstības programma 2012. – 2018. gadam (2014. gada grozījumi)

6. PIELIKUMS. Rīcības plāns 2012. – 2018.gadam
Rīcības plānā definēti uzdevumi (U) - konkrētu aktivitāšu kopums noteikto mērķu un prioritāšu sasniegšanai, kā arī konkrētas aktivitātes un pasākumi.
Plānotie pašvaldības projekti tuvākajiem 3 gadiem ir ietverti Investīciju plānā.

Uzdevumi (U)

U
1.1.1.
Optimizēt
Krāslavas novada skolu
tīklu,
nodrošinot
to
kvalitāti un pieejamību

U
1.1.2.
Pilnveidot
pirmsskolas
izglītības
kvalitāti un pieejamību,
materiāli tehnisko bāzi un
infrastruktūru

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

 Izstrādāt Krāslavas novada skolu Izglītības, kultūras,
optimizācijas un darbības plānu
sporta
jautājumu
komiteja, Finanšu
 Sekmēt jaunu, inovatīvu mācību
programmu ieviešanu Krāslavas komiteja,
Plānošanas
un
novada izglītības iestādēs
infrastruktūras
 Nodrošināt visu novada skolēnu komiteja, Krāslavas
transportēšanu uz izglītības iestādēm novada Izglītības
 Pabeigt PII „Pienenīte”, „Pīlādzītis” un kultūras nodaļa,
rekonstrukciju
(t.sk.
īstenojot pagastu pārvaldes,
energoefektivitātes pasākumus un izglītības iestādes,
labiekārtojot teritoriju)
Attīstības nodaļa,
Kultūras iestādes,
 Piedāvāt jaunas interešu izglītības
bibliotēkas,
iespējas PII
Krāslavas muzejs,
 Atbalstīt dienas rotaļu centru izveidi sporta skola
pirmsskolas vecuma bērniem
 Attīstīt pirmsskolas grupas novada

Izpildes
periods

Finansēšanas Iznākuma
avoti
rādītāji

rezultatīvie

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Uzlabots
mācību
process,
valsts, ES u.c. skolēnu zināšanu un komforta
finansējums
līmenis

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Uzlabota pirmsskolas izglītības
valsts, ES u.c. kvalitāte (t.sk. infrastruktūra),
finansējums
jaunajai paaudzei nodrošinātas
radošas attīstības iespējas

lauku skolās
U
1.1.3
Uzlabot
vispārējās
izglītības
apmācību kvalitāti un
pieejamību, modernizēt
šo
izglītības
iestāžu
infrastruktūru
un
materiāli tehnisko bāzi



Veicināt pagastu skolu veidošanu par

vietējās nozīmes sabiedriskajiem
centriem,
nodrošinot
novada
vispārizglītojošo
skolu
telpu
racionālāku izmantošanu


Veicināt neizmantojamo skolu ēku
tālāku izmantošanu



Uzlabot
novada
skolu
un
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
infrastruktūru, iekārtot ergonomisku
mācību vidi, kā arī iegādāties
atbilstošus mācību līdzekļus un
tehnisko aprīkojumu, jo īpaši
informācijas,
komunikāciju
tehnoloģiju un dabaszinātņu jomās
Izstrādāt un atbalstīt profesionālās
ievirzes
izglītības
programmas
vispārizglītojošajām skolām





Atbalstīt skolēnu zinātniski pētniecisko
darbību



Atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus



Veikt
vispārizglītojošo
energoefektivitātes pasākumus



Renovēt vispārizglītojošo skolu sporta
zāles un stadionus



Veikt Krāslavas Valsts ģimnāzijas un
Indras sporta zāļu būvniecību

skolu

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Uzlabota vispārējās izglītības
valsts, ES u.c. kvalitāte (t.sk. infrastruktūra),
finansējums
skolas pagastos pilda sabiedrisko
centru funkcijas, skolas vecuma
jauniešiem nodrošinātas radošas
attīstības iespējas



Atbalstīt riska grupas bērnu internāta
darbu un infrastruktūru Robežnieku
pamatskolā



Sakārtot izglītības
viesnīcas



Sekmēt inovācijas izglītības iestādēs

iestāžu

dienesta

U 1.1.4. Veicināt interešu  Sakārtot un modernizēt interešu
izglītības iestāžu infrastruktūru un
izglītības
apguvi
un
materiāli tehnisko bāzi
pieejamību visa mūža
garumā, infrastruktūras  Sekmēt kultūrizglītības iestāžu –
attīstību,
materiāli
Krāslavas un Indras mūzikas un
tehniskās bāzes attīstību
mākslas skolu, Krāslavas bērnu un
jauniešu centra attīstību, inovatīvu
pieeju ieviešanu, nodrošināt jauniešu
ievirzi karjeras izvēlē

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Nodrošināts
kvalitatīvu
valsts, ES u.c. mūžizglītības
pakalpojumu
finansējums
klāsts
(t.sk.
infrastruktūra)
dažādām vecumu un interešu
grupām, nodrošināta kvalitatīva
un aktīva brīvā laika pavadīšanas
iespējas

2012.

– Pašvaldības,

 Sekmēt mūžiglītības piedāvājuma
paplašināšanu, izveidot pieaugušo
izglītības centru
 Sekmēt neformālo interešu izglītību
 Īstenot datora lietošanas apguves
programmas bibliotēkās
 Attīstīt jauniešu lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespējas
 Veicināt
mazo
skolu
izmantošanu
mūžizglītības
kopienu centru vajadzībām
U

1.1.5.

Uzlabot  Modernizēt

Krāslavas

ēku
un

novada

Uzlabota profesionālās izglītības

arodskolas (Rīgas Valsts tehnikuma
profesionālās izglītības
Krāslavas
filiāles)
mācību
apmācību kvalitāti un
aprīkojumu un infrastruktūru
pieejamību, modernizēt
iestāžu infrastruktūru un  Veicināt Rīgas Valsts tehnikuma
materiāli tehnisko bāzi
Krāslavas filiāles kā Latgales reģiona
kokapstrādes centra attīstību

2018.

valsts, ES u.c. kvalitāte (t.sk. infrastruktūra)
finansējums
jauniešiem
un
jaunietēm,
sekmēta
Latgales
reģiona
kokapstrādes centra attīstība

 Attīstīt jaunas mācību programmas,
t.sk.jaunietēm (piemēram, veco ļaužu
aprūpē)
U
1.1.6.
Veicināt  Piedalīties NVA pasākumos darba
meklētājiem (algoti pagaidu darbi,
uzņēmēju, strādājošo un
pasākumi noteiktām personu grupām)
darba
meklētāju
tālākizglītības
un  Veicināt sadarbību starp izglītības
profesionālās pilnveides
iestādēm, audzēkņiem un
un
pārkvalificēšanas
uzņēmumiem
iespēju
pieejamību
atbilstoši darba tirgus  Piedāvāt darbu un prakses vietas
bērniem un jauniešiem vasaras
pieprasījumam
brīvdienās

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Izglītota, konkurētspējīga
valsts, ES u.c. radoša sabiedrība
finansējums

U
1.1.7.
Atbalstīt
pedagoģiskā
personāla
kvalifikācijas
paaugstināšanu
un
veicināt
pedagoģiskā
personāla atjaunošanos

 Aktivizēt skolotāju un pasniedzēju
tālākizglītību, cenšoties pilnveidot
pedagogu
prasmi
strādāt
ar
jaunākajām tehnoloģijām

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Kvalificēti,
valsts, ES u.c. skolotāji
finansējums

U 1.2.1. Modernizēt
veselības aprūpes un

 Uzlabot
Krāslavas
slimnīcas Sociālo
infrastruktūru un materiāli tehnisko veselības

izglītoti,

un

motivēti

 Piesaistīt jaunus un perspektīvus
mācību spēkus (dzīves vietas un
konkurētspējīga
atalgojuma
nodrošinājums u.c.)
un 2012.
2018.

Sakārtota veselības aprūpes un
– Pašvaldības,
valsts, ES u.c. sociālā
sistēma
(t.sk.

bāzi, saglabāt Krāslavas slimnīcas aizsardzības lietu
veselības
aprūpes
pakalpojumu komiteja,
SIA
piedāvājumu
„Krāslavas
PA
 Uzlabot primārās veselības aprūpes slimnīca”,
infrastruktūru, veikt telpu renovāciju „Sociālie
pakalpojumi”,
un iekārtu modernizāciju
sadarbība ar NVO,
 Uzlabot neatliekamās medicīniskās
pašvaldības
palīdzības sistēmu
sociālās iestādes
 Palielināt iedzīvotāju informētību,
motivāciju, līdzdalību veselības
saglabāšanā,
veselības
aprūpes
sistēmas un pakalpojumu sniedzēju
struktūras optimizēšanu

sociālo
infrastruktūru,
veicināt
sabiedrības
veselības uzlabošanos

 Popularizēt
dzīvesveidu

aktīvu

 Veikt ārstu prakšu
sertificēšanu pagastos
 Sekmēt
regulāru
izbraukuma vizīšu
pagastos
U 1.2.2. Attīstīt novada 
sociālo
pakalpojumu
kvalitāti, pieejamību un
dažādību, mazināt sociālo
atstumtību


un

finansējums

infrastruktūra),
uzlabots
sabiedrības veselības stāvoklis

veselīgu
un

FVP

profilaktisko
organizēšanu

Stiprināt novada sociālās nozares
institucionālo kapacitāti, atbalstot
reglamentējošu attīstības plānošanas
dokumentu
izstrādi,
stiprinot
starpinstitūciju ekspertu sadarbību
utt.
Atbalstīt sociālā dienesta darbinieku
izglītības un profesionālā līmeņa

2012.
2018.

Sakārtota sociālo pakalpojumu
– Pašvaldības,
valsts, ES u.c. sistēma (t.sk. infrastruktūra),
sekmēta dažādu atstumtības
finansējums
riskam pakļauto mērķa grupu
integrācija sabiedrībā
Attīstīt
novada
sociālo
pakalpojumu
kvalitāti,
pieejamību un dažādību, mazināt

celšanu, vietējās un
pieredzes pārņemšanu

ārvalstu



Veikt novada sociālās vides izpēti,
uzturēt datu bāzi par sociālās
palīdzības saņēmējiem, sniegtās
palīdzības veidu un apjomu



Attīstīt sociālo aprūpi mājās
invalīdiem
un
vientuļajiem
pensionāriem
kā
alternatīvu
pansionātiem, jaunāko metožu un
tehnoloģiju izmantošana, veicināt
alternatīvās aprūpes pakalpojumu
attīstību



Īstenot sociālās rehabilitācijas un
motivācijas pasākumus sociālās
atstumtības riskam pakļautajām
iedzīvotāju grupām (bērniem ar
īpašām vajadzībām, pieaugušiem
invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm,
senioriem un tml.).



Atbalstīt nevalstisko organizāciju,
brīvprātīgo darbu sociālo problēmu
risināšanai
partnerībā,
īpaši
projektos, kas saistīti ar sociālām
inovācijām, deleģēt tām atsevišķus
pakalpojumu veidus



Veikt Krāslavas novada Sociālā
dienesta darba un darba apstākļu
optimizēšanu, pilnveidot Krāslavas
novada sociālā dienesta materiāli

sociālo
atstumtību,
ieviest
jaunus sociālos pakalpojumus
(t.sk. alternatīvus) un pilnveidot
esošos, tuvinot pakalpojumus
dzīvesvietai un ģimeniskais
videi, sekmēt sociālās jomas
institucionālo kapacitāti.

tehnisko bāzi


Uzlabot sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
institūciju
infrastruktūru, aprīkojumu



Veicināt darba efektivitāti veco
ļaužu pansionātā „Priedes” un
aprūpes centrā „Skuķi”, paplašināt
telpas un modernizēt infrastruktūru
un tehnisko bāzi, izskatīt iespēju
Krāslavas slimnīcas kompleksa
daļēju
pielāgošanu
aprūpei
vecumdienās



Atbalstīt
bērnu
sociālās
rehabilitācijas centra “Mūsmājas” un
“Jauniešu mājas” darbību



Izveidot mobilās aprūpes vienības,
pilnveidot sociālās aprūpes mājas
aprūpes pakalpojumu



Nodrošināt psihosociālo atbalstu
dzīves
grūtībās
nonākušajiem
iedzīvotājiem,
t.sk.
psihologa
pakalpojumus



Izveidot krīžu centru vardarbībā
cietušajiem
un
citu
ģimenes
problēmu
risināšanai,
ģimenes
centru jauniešiem, dienas centru,
nodrošināt „zupas virtuvi”



Palielināt sociālo palīdzību un
pakalpojumus sniegšanu sociāli

mazaizsargātajiem
iedzīvotājiem

novada



Integrēt
bērnus
ar
īpašām
vajadzībām apmācībai izglītības
iestādēs, t.sk. pielāgojot iestāžu
infrastruktūru



Sniegt atbalstu dzīvokļu jautājumu
risināšanā
Krāslavas
novadā
dzīvojošām atsevišķām iedzīvotāju
kategorijām,
piešķirt
sociālā
dzīvokļa statusu pašvaldības rīcībā
esošajiem dzīvokļiem



Sniegt palīdzību dzīvojamās platības
uzturēšanā atsevišķām iedzīvotāju
kategorijām



Izveidot/renovēt sociālās
Krāslavā, Indrā u.c. vietās



Nodrošināt ieguldījumus sociālajā
infrastruktūrā
pakalpojumu
sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem (pusceļa
māju, dienas centru, dienas aprūpes
centru, grupu dzīvokļu, mājokļu,
specializēto
darbnīcu
izveide,
labiekārtošana utt.) un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
Sakārtot uzbrauktuves/ nobrauktuves
pie pašvaldības iestādēm.




Popularizēt
vecuma

lielpilsētu
iedzīvotāju

mājas

pensijas
vidū

priekšrocības,
mazpilsēta
U 1.3.1. Modernizēt 
kultūras,
atpūtas
un
sporta infrastruktūru





kuras

sniedz

Izglītības, kultūras, 2012.
sporta
jautājumu 2018.
komiteja, pagastu
pārvaldes,
Attīstības nodaļa,
un
Veikt Krāslavas kultūras nama Izglītības
rekonstrukciju
un
darba kultūras
nodaļa,
modernizēšanu
Sporta un kultūras
Veikt
pagasta
saietu
namu iestādes,
bibliotēkas
rekonstrukciju un modernizāciju
Nodrošināt
Krāslavas
novada
bibliotēku un to informācijas sistēmu
sabiedrisku
pieejamību,
pakalpojumu modernizāciju un
dažādošanu



Veikt Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja un Indras muzeja telpu
rekonstrukciju,
izstāžu
zāļu
labiekārtošanu
un
fondu
paplašināšanu



Nodrošināt
Krāslavas
pilsētas
estrādes izbūvi un pagastu āra
skatuvju
rekonstrukciju
vai
būvniecību



Sekmēt
dažāda
veida
sporta
infrastruktūras attīstību (slidotavas,
slēpošanas trases, sporta spēļu
laukumi, stadioni, skeitparki un tml.)
Krāslavā un pagastu centros



Sekmēt

Krāslavas

sporta

skolas

– Pašvaldības,
Nodrošinātas kvalitatīva un
valsts, ES u.c. aktīva brīvā laika pavadīšanas
finansējums
iespējas vietējai sabiedrībai

infrastruktūras attīstību un visu
profesionālās
ievirzes
sporta
izglītības programmu ieviešanu,
izbūvējot jaunu administratīvo ēku


Izveidot ģimenes aktīvās atpūtas
centru Krāslavā



Izveidot Krāslavas Valsts ģimnāzijā
bāzi brīvās cīņas nodaļai



Uzbūvēt vieglatlētikas manēžu pie
Krāslavas pamatskolas



Attīstīt
aktīvās
atpūtas
Krāslavas pils parkā

zonu

U 1.3.2. Veicināt kultūras  Paplašināt iedzīvotāju jaunrades un
radošās izpausmes iespējas
un
sporta
norišu
piedāvājuma
 Atbalstīt iedzīvotāju, jo īpaši
daudzveidību, iedzīvotāju
jauniešu, radošās iniciatīvas
iesaistīšanos kultūras un
 Izveidot brīvā laika pavadīšanas
sporta dzīvē
telpas pilsētā un laukos
 Sekmēt tautas lietišķās mākslas
studiju un pašdarbības kolektīvu
darbību un kultūras jomas interešu
grupu darbības daudzveidību un to
popularizēšanu
 Veicināt radošo personu un radošo
kolektīvu mobilitāti (pieredzes
apmaiņa, dalība projektos)

2012.
2018.

–

Nodrošinātas kvalitatīva un
aktīva brīvā laika pavadīšanas
iespējas vietējai sabiedrībai,
saglabātas un attīstītas vietējās
tradīcijas

 Sekmēt dažādām iedzīvotāju grupām
piemērotu vietējo, reģionālo un
starptautisko kultūras pasākumu
organizēšanu novadā
 Atbalstīt jaunu tradīciju ieviešanu
(Daugavas
festivāls
Krāslavā,
kulinārā
mantojuma
festivāls
Krāslavā, Gurķu diena Krāslavā,
Rudo saiets, Ievārījuma diena Indrā
utt, starptautiskais mazākumutautību
festivāls „Indras vainags”.)
 Aktīvi iesaistīt kultūras norisēs
bērnu un jauniešus, pilnveidot
sadarbību ar vispārizglītojošajām un
profesionālās ievirzes skolām
 Sekmēt kultūrvidi veidojošo iestāžu
speciālistu kvalifikācijas iespējas
 Uzlabot informācijas plūsmu par
kultūras pasākumiem novadā
 Izstrādāt stratēģisku
kultūras jomā

dokumentu

 Apzināt
situāciju
un
veikt
informatīvu kampaņu par sporta
iespējām novadā
 Sekmēt vietējo, reģionālo un
starptautisko
sporta
pasākumu
organizēšanu dažādām iedzīvotāju
grupām un dažādos sporta veidos,

pasākumus ģimenēm
 Atbalstīt
talantīgu
sagatavošanu

sportistu

 Nodrošināt atbalstu invalīdu sporta
attīstībai
 Veicināt sporta klubu darbību
 Aktīvāk izmantot sportam dabas
resursus (meži slēpošanas trasēm,
riteņbraukšanai, skriešanai, ezeri –
vindsērfingam, peldēšanai)
U 1.3.3. Veikt kultūras un
vēstures
mantojuma
saglabāšanu, atjaunošanu
un
infrastruktūras
pielāgošanu

 Veikt pasākumus Krāslavas pilsētas
vēsturiskā
centra
apbūves
saglabāšanā un atjaunošanā tās
vēsturiskajā izskatā, īpašu uzmanību
pievēršot Krāslavas pils kompleksa,
baznīcu, pilsētas koka apbūves (logu
rūtojumu, apmaļu, vārtņu, durvju
u.c.
arhitektūras
elementu)
saglabāšanai un atjaunošanai
 Sekmēt Krāslavas pils kompleksa ar
parku attīstību un rekonstrukciju, lai
tas kļūtu par populāru kultūras,
izglītības, tūrisma un aktīvās atpūtas
objektu
 Sekmēt citu Plāteru muižu ēku
apzināšanu un atjaunošanu
 Sekmēt koka arhitektūras objektu
apzināšanu un atjaunošanu

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Saglabāts kultūras un vēstures
valsts, ES u.c. mantojums, sekmēta tā attīstība
finansējums

 Sekmēt novada sakrālo objektu
atjaunošanu
 Attīstīt Krāslavas Vēstures un
mākslas
muzeja,
Starptautiskā
kulinārā mantojuma centra, Indras
aušanas muzeja darbību
 Atbalstīt privāta Jaunsudrabiņa
muzeja izveidi Kaplavā
 Izveidot Ievārījuma muzeju Indrā
 Veicināt seno arodu prasmju
saglabāšanu un popularizēšanu
U 1.3.4. Veicināt novada
iedzīvotāju iesaistīšanos
un
līdzatbildību
kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā

 Pilnveidot, uzturēt, modernizēt un
darīt pieejamu novadpētniecības
datu bāzi
 Izglītot un motivēt (piem., organizēt
darbnīcas) novada iedzīvotājus
veikt pasākumus Krāslavas pilsētas
vēsturiskā
centra
apbūves
saglabāšanā un atjaunošanā tās
vēsturiskajā izskatā, novada vienota
būvniecības stila ievērošanā, īpašu
uzmanību pievēršot logu rūtojumu,
apmaļu, vārtņu, durvju un citu
raksturīgu arhitektūras elementu
saglabāšanai un atjaunošanai
 Nostiprināt teritoriālo identitāti un
emocionālu piesaisti un lepnumu
par savu dzīves vietu

Saglabāts kultūras un vēstures
mantojums, sekmēta tā attīstība

U
1.4.1.
Pilnveidot
kvalitātes vadības sistēmu
pašvaldībā un pašvaldības
pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem



Regulāri
apzināt
iedzīvotāju
vajadzības
anketējot,
veicot
sabiedriskās apspriedes, rīkojot
tikšanās



Nodrošināt kvalifikācijas celšanas
iespējas
pārvalžu
vadītājiem,
darbiniekiem un domes deputātiem



Ieviest vienoto datu transporta tīklu
un lietvedības dokumentu aprites
kontroles sistēmu pašvaldības un
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
darbā



Ieviest ģeogrāfisko informācijas
sistēmu (GIS) un resursu epārvaldību Krāslavas pašvaldībā



Izstrādāt jaunu vienotu Krāslavas
novada teritorijas plānojumu



Regulāri
aktualizēt
Krāslavas
novada attīstības programmu



Sekmēt plānotu un mērķtiecīgu
pašvaldības, iestāžu, nevalstisko
organizāciju un uzņēmumu darbību
investīciju piesaistē pilsētvides un
uzņēmējdarbības attīstībai



Nodrošināt civilās aizsardzības
pasākumus (glābšanas aprīkojumu
pie ūdenskrātuvēm, informāciju par
drošību publiskās vietās)

Krāslavas novada 2012.
domes
2018.
administrācija,
Būvvalde,
Attīstības nodaļa
Izglītības, kultūras,
sporta
jautājumu
komiteja, Izglītības
un kultūras nodaļa,
Plānošanas
un
infrastruktūras
attīstības komiteja,
bibliotēkas,
sadarbības ar NVO

– Pašvaldības,
Nodrošināta
kvalitatīva
un
valsts, ES u.c. profesionāla pārvaldība vietējai
finansējums
sabiedrībai



Izstrādāt
detalizētu
novada
iespējamo plūdu teritoriju karti



Sakārtot pašvaldības īpašumtiesības



Veicināt
pārrobežu
dažādās jomās



Veicināt ciešāku sadarbību ar
novada sadraudzības pilsētām un
citām sabiedrības grupām



Nodrošināt kvalitatīvas sabiedriskās
attiecības, īstenojot jauno novada
tēla koncepciju



Izstrādāt un īstenot pozitīva,
pievilcīga, atpazīstama un stratēģiski
vienota novada tēla koncepciju



Turpināt pašvaldības informatīvā
izdevuma
„Krāslavas
Vēstis”
izdošanu



Uzturēt un pilnveidot novada mājas
lapu



Sekmēt tematisko sižetu veidošanu
par Krāslavas novadu



Sekmēt televīzijas un radio iespēju
izmantošanas iespējas visā novada
teritorijā



Veicināt
bezvadu
pārklājuma paplašināšanu

sadarbību

interneta

U
1.4.2.
Sekmēt
iedzīvotāju
un
sabiedrisko organizāciju
līdzdalību
lēmumu
pieņemšanā un projektu
īstenošanā

U
1.4.3.
Veicināt
multikulturālo integrāciju



Veicināt optisko datu pārraides tīklu
veidošanu uz pagasta centriem



Ierīkot modernu konferenču telpu



Izveidot
vienotu
pašvaldības klientu
centru



Iesaistīt nevalstiskās organizācijas
dažādu pašvaldības funkciju izpildē,
sekmēt NVO un sabiedrības
pārstāvju
līdzdalību
lēmumu
apspriešanā un pieņemšanā, atbalstīt
sabiedrisku konsultatīvu padomi/
komiteju izveidošanu.



Aktivizēt un atbalstīt nevalstisko
organizāciju, jo īpaši jauniešu,
darbu, sekmēt NVO atbalsta centra
izveidi



Atbalstīt Krāslavas novada attīstības
biedrību, fondu, partnerību un citu
organizāciju, kas sekmē novada
attīstību, izveidi un darbību



Izveidot pašvaldības projektu fondu
vietējo
iedzīvotāju
aktivitāšu
atbalstīšanai



Aktivizēt un atbalstīt dažādu tautību
tradīciju popularizēšanu, aktivizēt
biedrības, skolas utt.

valsts
un
apkalpošanas
2012.
2018.

– Pašvaldības,
Aktīva, līdzatbildīga sabiedrība
valsts, ES u.c.
finansējums

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Vietējā sabiedrībā
valsts, ES u.c. dažādas nācijas
finansējums

integrētas

U
1.4.4.
Veicināt
informācijas sabiedrības
attīstību
U
1.4.5.
Atbalstīt
jauniešu aktivitātes

U 2.1.1.
optimizēt
drošību

Uzlabot un
satiksmes

 Pilnveidot un uzturēt pakalpojumus
publiskās
interneta
pieejas
izmantošanā bibliotēkās un citās
iestādēs


Izveidot centru novada jauniešu
aktivitātēm



Atbalstīt jauniešu grupu un jauniešu
NVO iniciatīvas



Izstrādāt
jauniešu
programmu



un 2012.
Apzināt satiksmes drošības „melnos Plānošanas
punktus” gājējiem un transporta infrastruktūras
2018.
līdzekļu vadītājiem
attīstības komiteja,
Veikt nepieciešamos satiksmes pagastu pārvaldes,
drošības pasākumus, prioritāri – pie Finanšu komiteja,
izglītības iestādēm (gājēju ietvju Krāslavas novada
sakārtošana, apstāšanās „kabatas”, Būvvalde,
autobusu
apgriešanās
laukumi, Attīstības nodaļa
kustības ierobežojumi, barjeras utt.)



U 2.1.2. Veikt ceļu un

2012.
2018.

– Pašvaldības,
valsts, ES u.c.
finansējums

Attīstīta informācijas sabiedrība

Pašvaldības,
Aktīvi, līdzatbildīgi,
valsts, ES u.c. jaunieši
finansējums

motivēti

motivācijas



Nodrošināt pieejamību un drošību
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
t.sk. māmiņām ar bērniem



Sekmēt gājēju ietvju/ veloceliņu
izveidi bīstamākajos posmos pie
valsts autoceļiem (Krāslava –
Augstkalne, Robežnieki u.c.)



Veikt pilnīgu Rīgas – Augusta

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sazināts
ceļu
satiksmes
valsts, ES u.c. negadījumos cietušo skaits
finansējums

– Pašvaldības,
Sakārtotas ielas un ceļi novadā
valsts, ES u.c.

tranzītielas Krāslavā rekonstrukciju

ielu rekonstrukciju


Prioritāri sekmēt ar uzņēmējdarbības
veicināšanu un darba vietu radīšanu
saistītu ceļu rekonstrukciju, īpaši
degradētās teritorijās



Sekmēt ”Austrumu stīgas” projekta
turpinājumu, sakārtojot ceļus ES
ārējā pierobežā (piemēram, ceļš
Murovanka – Robežnieki)



Sekmēt Krāslavas novada valsts
autoceļu, kas ved uz novada pagastu
centriem, asfaltēšanu



Ilgtermiņā paredzēt apvedceļa izbūvi
apkārt Krāslavas pilsētai



Veikt Latgales ielas izbūvi Krāslavā
transporta sistēmas optimizācijai



Rekonstruēt Krāslavas pilsētas tiltu
pār Jāņupīti Raiņa ielā un tiltu pār
Daugavu - Prospekta ielu



Rekonstruēt asfaltbetona segumu
tranzītielās pagastu centros



Veikt pagastu ceļu, kas ved pie
uzņēmējiem, renovāciju



Veikt citu ielu un ceļu vai to daļu
rekonstrukciju:



Sekmēt pagastu ceļu un ielu, kā arī

finansējums

Radītas darbavietas
Piesaistītas privātās investīcijas
Sakārtotas degradētās teritorijas

Krāslavas mazāk stratēģisku ielu
rekonstrukciju un uzturēšanu


Ierīkot/
sakārtot
autostāvvietas
pilsētas centrālajā daļā un pie
lielākajiem novada objektiem



Sekmēt autostāvvietu ierīkošanu,
piebraucamo ceļu un iekšpagalmu
rekonstrukciju
daudzstāvu
dzīvojamajos rajonos



Ierīkot
piebraucamos
ceļus
Krāslavas dārzkopības sabiedrībām



Veikt
gājēju
rekonstrukciju



Izbūvēt
sabiedriskā
transporta
pieturvietas, sekmēt sabiedriskā
transporta kustības organizēšanu



Ielu
rekonstrukcijas
ietvaros
paredzēt vienota velobraucēju celiņu
tīkla izbūvi



Uzstādīt vienotas ielu un māju
nosaukumus un numurus, norādes

U
2.1.3.
Nodrošināt
iedzīvotājiem nokļūšanu
līdz novada centram



Optimizēt
kustību

U
2.2.1.
Uzlabot
ūdenssaimniecības



Turpināt ūdensvada un kanalizācijas
sistēmu rekonstrukciju Krāslavā,

ceļu

sabiedriskā

posmu

transporta

2012.
2018.
Plānošanas
infrastruktūras

un 2012.
2018.

– Pašvaldības,
Nodrošināta iedzīvotāju brīva
valsts, ES u.c. pārvietošanās
finansējums
– Pašvaldības,
Sakārtota
valsts, ES u.c. novadā

ūdenssaimniecība

pakalpojumu kvalitāti

palielināt pieslēgumu skaitu


Regulāri pilnveidot/ modernizēt
Krāslavas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas



Nojaukt
vecās
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas un veco ūdens
atdzelžošanas staciju



Turpināt uzsākto ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju
Aulejā,
Indrā,
Robežniekos,
Augstkalnē, Ezerkalnā, Kombuļos,
Kaplavā, Izvaltā, Skaistā, Piedrujā
un palielināt pieslēgumu skaitu



Izstrādāt
tehniski
ekonomiskos
pamatojumus un veikt ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju
novada citās lielākajās novada
apdzīvotajās
vietās,
palielināt
pieslēgumu skaitu



Izveidot vienotu ūdenssaimniecības
sistēmu un pieslēgt to centrālajam
dispečeru
punktam
„Krāslavas
ūdens”



Samazināt dzeramā ūdens zudumus,
veicot
esošo
sadales
tīklu
rekonstrukciju un uzstādot ūdens
mērītājus pie māju ievadiem,
automātiskās mērījumu nolasīšanas
iekārtas

attīstības komiteja,
domes
administrācija,
pagastu pārvaldes,
PA „Ūdensserviss
K”, SIA „Krāslavas
ūdens”,
SIA
„Krāslavas nami”,
SIA
„Krāslavas
slimnīca”,
SIA
„Dova”,
PA
„Labiekārtošana
K”,

finansējums

U
2.2.2.
Uzlabot
siltumapgādes
pakalpojumu kvalitāti



Iekonservēt
neizmantojamās
artēziskās
akas,
samazinot
gruntsūdeņu piesārņojuma līmeni



Modernizēt ūdens patēriņa uzskaites
sistēmas



Nodrošināt E- sistēmas pakalpojumu
ieviešanu



Veikt lietus ūdeņu kanalizācijas
inventarizāciju, projektēšanu un
izbūvi
vienlaicīgi
ar
ielu
rekonstrukciju



Realizēt
Krāslavas
pilsētas
koģenerācijas
stacijas
modernizācijas projekta 2.kārtu



Turpināt
Krāslavas
pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmas
siltumtīklu rekonstrukciju/nomaiņu
atbilstoši
energoefektivitātes
paaugstināšanās
principiem
(nomainot
maģistrālo
tīklu
novecojušos posmus ar rūpnieciski
izolētām caurulēm un pabeidzot
pāreju no “četrcauruļu” sistēmas uz
“divcauruļu” sistēmu ar individuālo
siltummezglu uzstādīšanu pilsētas
centrālajā rajonā)



Veicināt un nodrošināt
klientu pieslēgumus



Veikt

lokālo

katlu

jaunus
māju

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakārtota siltumapgāde novadā
valsts, ES u.c.
finansējums

rekonstrukciju un
pagastu centros
U
2.2.3.
Uzlabot
atkritumu saimniecības
pakalpojumu kvalitāti

U 2.2.4. Izveidot/uzlabot
apgaismojuma
sistēmu

modernizāciju



Sekmēt
iedzīvotāju
izglītošanu
atkritumu šķirošanas un citos vides
jautājumos
(lekcijas,
konkursi,
akcijas)



Palielināt
atkritumu
tvertņu
daudzumu (ne tikai pagastu centros),
regulāru to izvešanu, uzstādīt
atkritumu
konteinerus
(t.sk.
organiskajiem
atkritumiem)
sabiedriskās vietās



Izveidot
dalītās
savākšanas punktus



Sekmēt
pieņemto
atkritumu
šķirošanu un presēšanu, veicināt
atkritumu apstrādi/ pārstrādi pēc
iespējas tuvāk to rašanās vietām



Sekmēt atkritumu šķirošanas stacijas
un
kompostēšanas
laukuma
būvniecību
Krāslavas
novada
teritorijā



Veicināt
rekultivēto
izgāztuvju
teritoriju ilgtspējīgu attīstību



Rast iespēju piedāvāt savu teritoriju
šķirošanas punktu organizācijai



Nomainīt vecās spuldzītes uz LED
tipa spuldzēm, veikt vecās sistēmas

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakārtota atkritumu saimniecība
valsts, ES u.c. novadā
finansējums

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakārtota apgaismojuma sistēma
valsts, ES u.c.

atkritumu

kabeļu
nomaiņu,
ievērojot
kvalitatīvas apgaismojuma sistēmas
darbību

novadā

U
2.2.5.
Nodrošināt
pašvaldībai
piederošo
kapu un piemiņas vietu
sakopšanu



Nomainīt ielu apgaismojuma balstus
rekonstruētajās ielās



Izveidot
automatizētas
ielu
apgaismes kontroles un vadības
sistēmu



Ierīkot/atjaunot ielu apgaismojumu
pagastu centros



Attīstīt un pilnveidot apgaismojuma
sistēmas
uzturēšanas
dienesta
tehnisko bāzi



Izbūvēt/ sakārtot ūdens ņemšanas
vietas



Uzstādīt/ sakārtot tualetes
pievedceļus pie kapsētām



Uzstādīt atkritumu konteinerus un
urnas pie kapsētām



Rekonstruēt novada upuru piemiņas
vietas, iesaistīt piemiņas vietu
sakopšanā vietējos iedzīvotājus



Veikt kapliču renovāciju

un

finansējums

2012.
2018.

novadā

– Pašvaldības,
Sakārtoti kapi un piemiņas vietas
valsts, ES u.c. novadā
finansējums

U
2.3.1.
Uzlabot
dzīvojamā fonda un citu
publisku ēku tehnisko
stāvokli
un
sakārto
atbilstošo infrastruktūru












U

2.3.2.

Sekmēt

un 2012.
Veikt pašvaldības dzīvojamā fonda Plānošanas
inventarizāciju
infrastruktūras
2018.
attīstības komiteja,
Veidot iedzīvotāju apziņu un
sapratni mājokļu energoefektīvu PA
„Labiekārtošana
apsaimniekošanā
K”,
pagastu
Sekmēt daudzdzīvokļu dzīvojamo pārvaldes,
māju
energo
auditēšanu
un Būvvalde,
SIA
sertificēšanu, veicināt daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas „Krāslavas nami”,
Krāslavas novada
pasākumu veikšanu
domes
Veikt pašvaldību ēku renovāciju administrācija,
energoefektivitātes paaugstināšanai
Sociālo
un
Labiekārtot daudzstāvu dzīvojamā veselības
fonda iekškvartālus (t.sk. rotaļu
laukumu,
stāvlaukumu
izbūve, aizsardzības lietu
sekmēt ēku renovācija (logi, balkoni, komiteja, Finanšu
komiteja, Attīstības
lodžijas))
nodaļa,
Sekmēt publiskās – privātās Dzimtsarakstu
partnerības modeļus namu un
nodaļa,
iekšpagalmu sakārtošanā



Veicināt individuālo
māju būvniecību



Sekmēt novada koptēlu bojājošo un
drošību apdraudošo ēku nojaukšanu/
rekonstrukciju



Izstrādāt bijušo skolu ēku tālākās
apsaimniekošanas plānus



Veikt esošo sabiedrisko iestāžu un

– Pašvaldības,
Sakārtots
valsts, ES u.c. novadā
finansējums

dzīvojamā

– Pašvaldības,

sabiedriskās

fonds

dzīvojamo

2012.

Sakārtotas

ēkas

sabiedrisko iestāžu
ēku
restaurāciju
pielāgošanu

un
un

U 2.4.1. Veikt dabas
vērtību izpēti un uz tā
pamata noteikt īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
izmantošanas
noteikumus

U
2.4.2.
atjaunojamo

Sekmēt
enerģiju

ēku rekonstrukciju

2018.



Nodrošināt
pieejamību



Veidot pakalpojumu centrus pagastu
centros



Nodrošināt
sabiedrisko
ēku
pieejamību un drošību cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, t.sk. māmiņām
ar bērniem



Uzlabot
Krāslavas
novada
dzimtsarakstu nodaļas infrastruktūru



Veicināt dabas aizsardzības plānu un
individuālo izmantošanas noteikumu
izstrādi īpaši aizsargājamajām dabas
teritorijām



Apzināt iedzīvotāju viedokli par
nacionālā parka statusa piešķiršanu
dabas parkam „Daugavas loki”, celt
dabas parka „Daugavas loki”
prestižu



Novērst Daugavas krastu, Krāslavas
novada upīšu un ezeru piesārņojumu
un aizaugšanu



Turpināt potenciāli piesārņoto vietu
apzināšanu un sanāciju



Veikt izpēti par alternatīvo enerģiju
izmantošanas iespējām Krāslavas

sabiedrisko

tualešu

valsts, ES u.c. novadā
finansējums

Krāslavas novada 2012.
domes
2018.
administrācija,
Plānošans
un
infrastruktūras
attīstības komiteja,
Finanšu komiteja,
pagastu pārvaldes,
Attīstības nodaļa,
Būvvalde,
PA
„Labiekārtošana
K”, sadarbība ar
NVO

– Pašvaldības,
Saglabātas
novada
īpaši
valsts, ES u.c. aizsargājamās dabas teritorijas
finansējums

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sekmēta atjaunojamo enerģiju
valsts, ES u.c.

izmantošanu

U
2.4.3.
sabiedrību
jautājumos

novadā

Izglītot
vides

U
2.4.4.
Veicināt
ūdenskrātuvju ilgtspējīgu
izmantošanu un zivju
resrusu atjaunošanu

finansējums



Veicināt AER izmantošana ēkās, tajā
skaitā,
pasākumus
lokālo
siltumavotu
energoefektivitātes
paaugstināšanai
un
AER
izmantošanas veicināšanai, īstenot
pilotprojektus
publiskajās
ēkās
atjaunojamo enerģiju izmantošanai
(saules
baterijas,
kolektori,
siltināšana ar kaņepēm utml.)



Turpināt iesaistīt iedzīvotājus vides
sakārtošanas akcijās



Apzināt
izgāztuves



Organizēt
pasākumus



Sekmēt jaunu izglītojošu dabas taku
izveidi



Izstrādāt Krāslavas novada publisko
ūdeņu apsaimniekošanas plānus



Sekmēt zivsaimniecības attīstību,
maluzvejniecības apkarošanu un
akvakultūras uzņēmumu radīšanu
(piemēram, izveidojot zivju mazuļu
inkubatoru)



Sakopt dabīgās ūdens tilpnes, teces
un
noteces,
iesaistīt
vietējās

nelegālās
vides

izmantošana novadā

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakopta vide
valsts, ES u.c.
finansējums

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Attīstīta akvakultūra, sakoptas
valsts, ES u.c. ūdenstilpnes
finansējums

atkritumu
izglītības

brīvprātīgo grupas

U 2.4.5. Izstrādāt zaļo
zonu un atpūtas zonu
koncepciju

U 2.4.6. Labiekārtot
publiskās zaļās zonas



Veicināt
cilvēku
akvakultūras jomā



Veikt Krāslavas novada parku un
dižkoku inventarizāciju



Izstrādāt un īstenot parku, skvēru
attīstības programmu



Izstrādāt Krāslavas
tehnisko projektu



Attīstīt un modernizēt pilsētas zaļās
zonas apsaimniekotāju izmantotās
tehnoloģijas un uzlabot darba
kvalitāti



Izstrādāt
sistēmu



Jaunajā
teritorijas
plānojumā
konkretizēt derīgo izrakteņu ieguvi
īpaši
aizsargājamajās
dabas
teritorijās un izstrādāt īpašus
apbūves noteikumus kultūrvēsturiski
un ainaviski izcilākajām teritorijām



Atveseļot novada dabas teritorijas un
organizēt iedzīvotājiem labiekārtotas
atpūtas vietas



Izstrādāt vienotu vides attīstības un
apbūves
koncepciju,
teritoriju

vienotu

apmācību

pils

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakopta pilsētas un ciemu vide
valsts, ES u.c.
finansējums

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakopta pilsētas, ciemu un lauku
valsts, ES u.c. vide
finansējums

parka

apstādījumu

apbūves noteikumus


Izveidot vienotu informatīvo sistēmu
(objektu norādes, ēku un ielu
numuri)



Izveidot vienotas mazās arhitektūras
formas (soliņi, atkritumu urnas,
laternas u.c.)



Sekmēt jaunu modernu vides dizaina
elementu izveidi



Izgaismot
objektus



Veidot svētku noformējumu vienotā
stilā



Paredzēt
reklāmas
atbilstošas vietas



Veicināt koptēlu bojājošo un drošību
apdraudošo
ēku
nojaukšanu/
rekonstrukciju



Labiekārtot Krāslavas pils parku,
izcirst slimos un bīstamos kokus,
uzsākt
parka
atstādīšanas
programmu



Labiekārtot Kombuļu ezera pussalu
un parku, Skaistas parku un estrādi,
ierīkot Eiropas parku Indrā, objektus
citos pagastos

novada

svarīgākos

izvietošanai



Izveidot Eiroreģiona „Ezeru zeme”
parku



Ierīkot/ sakārtot peldvietas pie
Persteņa, Zirga ezeriem, pie Daugavas
Krāslavā, un pie citiem novada ezeriem,
ierīkot tajās sporta aktivitāšu un bērnu
rotaļu zonas

U
2.5.1.
Veikt
profilaktiskas,
izglītojošas aktivitātes par
sabiedrības drošību



2012.
2018.

– Pašvaldības,
Dzīvošanai droša vide
valsts, ES u.c.
finansējums

U
2.5.2.
Nodrošināt
atbilstošu infrastruktūru
sabiedriskās drošības un
kārtības nodrošināšanai



Veicināt izglītības iestāžu sadarbību Izglītības, kultūras,
ar Valsts policiju, VUGD, CSDD sporta
jautājumu
u.c. atbildīgajām institūcijām
komiteja, Izglītības
un kultūras nodaļa,
Organizēt brīvprātīgo reidus
Pašvaldības
Uzstādīt video novērošanas kameras policija, izglītības
Krāslavas pilsētā, pagastu centros un iestādes,
PA
pašvaldības iestādēs
„Labiekārtošana
K”

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Dzīvošanai droša vide
valsts, ES u.c.
finansējums

U
2.5.3.
Nodrošināt
mājdzīvnieku noteikumu
ievērošanu



Kontrolēt mājdzīvnieku turēšanas un
pastaigu noteikumu izpildi

2012.
2018.



Ierīkot suņu
Krāslavā

– Pašvaldības,
Dzīvošanai droša vide
valsts, ES u.c.
finansējums



Veikt
tehniski
pamatojumu
suņu
būvniecībai Krāslavā



Veicināt nodarbināto personu un
bezdarbnieku kvalifikācijas celšanu
un pārkvalifikāciju (t.sk. apmācības
uzņēmējiem un uzņēmējdarbības
uzsācējiem) atbilstoši darba tirgus

U
3.1.1.
Veicināt
konkurētspējīgu
speciālistu sagatavošanu
darba tirgum



pastaigu

laukumu

ekonomisko
patversmes
Izglītības, kultūras, 2012.
sporta
jautājumu 2018.
komiteja, Izglītības
un kultūras nodaļa,

– Pašvaldības,
Izglītota, konkurētspējīga
valsts, ES u.c. radoša sabiedrība
finansējums

un

pieprasījumam

U

3.1.2.

Atbalstīt



Atbalstīt darba tirgus pētījumu
veikšanu, uzņēmēju anketēšanu,
uzņēmējdarbības attīstības virzienu
izpēti



Veicināt
uzņēmēju
tālāku
izglītošanos, it sevišķi uzņēmumu
vadības,
tirgzinību,
svešvalodu
jomās, lai sekmētu modernu
saimniekošanas
metožu
un
tehnoloģijas ieviešanu uzņēmumos



Veicināt darba prakšu vietu izveidi
jauniešiem – bezdarbniekiem



Veicināt mērķa grupu (invalīdu,
ilgstošo bezdarbnieku, jauniešu,
pirmspensijas vecuma bezdarbnieku
utt.) nodrošināšanu ar subsidētajām
darba vietām un iesaistīšanu
algotajos pagaidu darbos, veicināt
sociālo uzņēmumu veidošanos



Apmācīt personālu darbam ar
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
riska un sociāli atstumtajām
iedzīvotāju grupām



Sekmēt darba un dzīves apstākļu
nodrošināšanu
jaunajiem
speciālistiem veselības, sociālās
aprūpes u.c. jomās



Sekmēt esošo un jaunizveidojamo

Plānošanas
un
infrastruktūras
attīstības komiteja,
Finanšu komiteja,
pagastu pārvaldes,
Attīstības nodaļa,
Būvvalde,
izglītības iestādes,
PA
„Labiekārtošana
K”

2012.

– Pašvaldības,

Nodokļu ieņēmumu pieaugums,

uzņēmumu attīstību novadā, jo īpaši
pakalpojumu,
ražošanas
un
pārstrādes sfērās un to, kas strādā ar
augstu pievienoto vērtību

uzņēmējdarbības
iniciatīvas,
jaunu
uzņēmumu veidošanu


Atbalstīt
uzņēmumus
un
organizācijas, investīciju projektus,
biznesa plānus, kas rada novadā
jaunas
darba
vietas
(piem.,
piemērojot nodokļu atlaides)



Veicināt labvēlīgu attīstības apstākļu
radīšanu
individuālajiem
amatniekiem,
amatniecības
uzņēmumiem,
amatu
mācību
iestādēm, utt.



Sekmēt ražošanas zonu un biznesa
inkubatoru attīstību



Veicināt inovatīvu uzņēmējdarbību
(biznesa ideju, plānu konkursi)



Veikt izpēti biznesa
virzienu identificēšanai



Attīstīt pašvaldības
sektora sadarbību

un



Izveidot
padomi

konsultatīvo



Sekmēt
sadarbību
ar
citām
pašvaldībām uzņēmējdarbības jomā



Organizēt informatīvus seminārus un

uzņēmēju

attīstības
privātā

2018.

valsts, ES u.c. samazināts bezdarbs, veicināta
finansējums
sadarbība ar kaimiņvalstīm

izstādes, pieredzes

U 3.1.3. Veidot ražošanas
uzņēmējdarbībai
labvēlīgu
vidi,
t.sk.
infrastruktūru



Izglītojot datorprasmju apguvē,
lauku mājamatniecības, tūrisma
programmās, informējot par ES
finansējuma piesaisti, palielināt
pašnodarbināto skaitu



Sekmēt kopuzņēmumu radīšanu,
sekmēt sadarbību ar kaimiņu
teritorijām - Lietuvu, Baltkrieviju,
Krieviju



Nodrošināt uzņēmējiem kvalitatīvas
infrastruktūras
pieejamību
(pievedceļi,
ūdensapgāde,
siltumapgāde utt.) – ražošanas zonās
Krāslavā un novada lauku teritorijā,
jo īpaši degradētās teritorijās,
attīstot neizmantotās telpas un
teritorijas (katlu mājas, skolas,
bērnudārzus)



Attīstīt ražošanas zonas, sekmējot r
uzņēmējdarbības veicināšanu un
darba
vietu
radīšanu,
īpaši
degradētās teritorijās



Veicināt
tirgus
sakārtošanu/ pielāgošanu



Izveidot
inkubatoru



Izveidot muitas un loģistikas centru
pie ES robežas ar Baltkrieviju Indras

Krāslavas

teritoriju
biznesa

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakārtota uzņēmējdarbības vide
valsts, ES u.c. (t.sk. ražošanai nepieciešamā
finansējums
infrastruktūra)
Radītas darbavietas
Piesaistītas privātās investīcijas
Sakārtotas degradētās teritorijas

pagastā


Izveidot un popularizēt zīmolu
„Ražots Krāslavas novadā” (kopēja
mājas lapa/ sadaļa mārketings utt.)



Sekmēt kvalitatīva un ātra interneta
pieejamību lauku teritorijās un
popularizēt
ekomercijas
izmantošanu uzņēmējdarbībā

U
3.1.4.
Sekmēt 
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības
produktu
lielākas 
pievienotās
vērtības
radīšanu, lauku vides
sakopšanu


Sekmēt lauksaimniecības piesaisti
pilsētas tirgum, organizēt t.s.
„Zaļos” tirdziņus



Veicināt
saimniecību
paplašināšanos, sekmēt projektu
sagatavošanu saimniecību attīstībai



Sekmēt
tradicionālo
un
netradicionālo
lauksaimniecības
nozaru attīstību



Sekmēt lauksaimniecības uzņēmumu
iesaistīšanu tūrisma maršrutos (trušu
ferma „Guntiņi”, mini zoodārzs u.c.)



Veicināt bioloģisko lauksaimniecību



Veicināt
ēdināšanas

Veicināt sadarbību/ kooperāciju
produkcijas ražošanā, pārstrādē un
realizācijā
Veicināt privāto mežu īpašnieku
kooperāciju,
ilgtspējīgas
mežu
apsaimniekošanas veicināšanai

Krāslavas
novada
sektora uzņēmumu,

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Sakārtota uzņēmējdarbības vide
valsts, ES u.c. (t.sk. ražošanai nepieciešamā
finansējums
infrastruktūra)

mājražotāju, viesu māju iesaisti
Latgales kulinārā mantojuma tīklā
U 3.1.5. Uzlabot esošo 
tūrisma
pakalpojumu
kvalitāti, veicināt jaunu
kvalitatīvu
tūrisma
produktu attīstību
U 3.1.6. Uzlabot esošās 
tūrisma
infrastruktūras
kvalitāti, veicināt jaunas 
infrastruktūras attīstību

Plānošanas
un 2012.
infrastruktūras
2018.
attīstības komiteja,
Finanšu komiteja,
pagastu pārvaldes,
Attīstības nodaļa,
Veicināt vēsturiskās koka apbūves Būvvalde,
saglabāšanu
izglītības iestādes,
Sekmēt
tūrisma
infrastruktūras Tūrisma
modernizēšanu vai pielāgošanu, informācijas centrs
saglabājot vai paaugstinot kultūras
mantojumu
Attīstīt un labiekārtot esošos tūrisma
objektus (Krāslavas pils komplekss,
kultūrvēsturiskais
centrs,
skatu
laukums, Adamovas ainavu taka,
Karņicka
piemineklis,
novada
baznīcas, Taborē taka, u.c.)



Izvietot Krāslavas novada Tūrisma
informācijas centru Krāslavas pils
kompleksā, izvietot norādes uz TIC
atrašanas vietu, veicinot tūrisma
pakalpojumu pieejamību visiem,
t.sk.
cilvēkiem
ar
īpašām
vajadzībām, jauniešiem, ģimenēm ar
bērniem, pensionāriem



Veicināt
ar
tūrismu
saistīto
uzņēmumu, t.sk. jaunu kvalitatīvu
sabiedriskās
ēdināšanas
vietu,
attīstību un piedāvāto pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu (piem., vasaras
kafejnīcas izveide)



Ierīkot/ uzlabot stāvlaukumus tūristu
apskates objektu, kā arī ēdināšanas

– Pašvaldības,
Kvalitatīvi tūrisma pakalpojumi
valsts, ES u.c. (t.sk. infrastruktūra) novadā
finansējums

un izmitināšanas vietu tuvumā


Uzstādīt brīvi pieejamus interaktīvus
tūrisma informācijas kioskus



Izgatavot un uzstādīt stendus/
plāksnes ar QR kodiem uz Krāslavas
novada tūrisma mājas lapu



Uzstādīt/ sakārtot
atkritumu tvertnes
objektiem



Izvietot vienota stila informatīvās
norādes visa novada teritorijā, t.sk.
pie
Daugavas
ūdens
tūristu
orientēšanās uzlabošanai



Sekmēt Krāslavas novada tūrisma
informācijas
centra
darbu,
infrastruktūras
attīstību
un
modernizāciju, sadarbību ar citiem
reģiona
un
Latvijas
tūrisma
informācijas centriem



Veicināt jaunu kvalitatīvu tūrisma
produktu izveidošanu un attīstību,
kompleksu
piedāvājumu
sagatavošanu,
prioritāri
ekotūrismam,
amatniecības
tūrismam,
lauku
labumiem,
aktīvajam un kultūras tūrismam,
medībām un makšķerēšanai, kas
piemēroti
gan
individuāliem
apmeklētājiem,
gan
ģimenēm,

tualetes un
pie tūrisma

grupām un senioriem


Atbalstīt
tematisko
pasākumu
rīkošanu Krāslavas novada tūrisma
informācijas
centrā
un
Starptautiskajā kulinārā mantojuma
centrā, kā arī festivālu organizēšanu



Sekmēt
Latgales
kulinārā
mantojuma tīkla uzņēmumu darbību
Krāslavas novadā, iesaistīt jaunus
dalībniekus – vietējās produkcijas
ražotājus



Izveidot
velotūrisma
un
ūdenstūrisma
inventāra
nomas
punktus, kā arī aprīkotas laivu un
plostu piestātnes



Sekmēt vērtīgo un nozīmīgo biotopu
saglabāšanu
esošajās
un
potenciālajās tūrisma vietās



Attīstīt un labiekārtot teritorijas pie
Daugavas rekreatīvajiem mērķiem,
ar izzinošu informāciju par Krāslavu



Veidot kultūras pasākumu kalendāru
visam gadam un radīt piedāvājumu
tūrisma “klusajai sezonai”



Veicināt lauku māju, pirts, dabas
pārgājienu, makšķerēšanas, medību
piedāvājumu izveidošanu ziemas
sezonai

U
3.1.7.
Tūrisma
uzņēmēju izglītošana

U 3.1.8. Viesmīlības
politikas attīstīšana



Izstrādāt un popularizēt aktīvā
tūrisma (velo, ūdens tūrisma, zirgu
izjāžu maršruti un pārgājieni)
maršrutus, ietverot arī naktsmītņu un
ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumu



Veicināt lauku māju un citu tūrisma
pakalpojumu sniedzēju sadarbību
maršruta ietvaros



Sekmēt
tūrisma
pakalpojumu
sniedzēju kapacitātes paaugstināšanu
(kvalifikācijas kursu, apmācību un
semināru organizēšana; pieredzes
apmaiņas braucienu organizēšana)



Sekmēt svešvalodu apguvi tūrisma
vidē strādājošajiem



Veicināt sadarbību starp Krāslavas
novada, kā arī citu novadu tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem



Veicināt
tūrisma
uzņēmumu
sertificēšanu, reģistrēšanos VID un
Pārtikas un Veterinārajā dienestā
atbilstoši likumdošanas prasībām



Sekmēt Krāslavas novada tūrisma
pakalpojumu sniedzēju mājaslapu
izveidošanu



Izstrādāt
ilgtermiņa
Krāslavas
novada
tūrisma
attīstības
programmu, tūrisma tēla koncepciju

2012.
2018.

– Pašvaldības,
Izglītoti, motivēti,
valsts, ES u.c. tūrisma uzņēmēji
finansējums

2015.
2018.

–

viesmīlīgi

Krāslavas novads – populārs
tūrisma galamērķis

un mārketinga stratēģiju


Mērķtiecīgi veidot un intensīvi
reklamēt Krāslavas novada tēlu kā
„Novads Daugavas lokos”, kas ir
pievilcīgs un atpazīstams Krāslavas
novada tūrisma tēls



Pārveidot Krāslavas novada tūrisma
māju lapu www.visitkraslava.com,
modernizēt
to
un
pielāgot
mūsdienīgajai pielietošanai atbilstoši
tūristu
vajadzībām,
nodrošinot
iespēju izmantot to arī kā mobilo
aplikāciju.



Regulāri papildināt/atjaunot tūrisma
informāciju Krāslavas novada mājas
lapā
www.visitkraslava.com,
nodrošināt informācijas pieejamību
arī svešvalodās



Izveidot audio gidu min. 15
Krāslavas tūrisma objektiem, instalēt
to un popularizēt (mTour Phone);



Regulāri izdot Krāslavas novada
tūrisma bukletus ar informāciju par
populārākajiem tūrisma objektiem
un atpūtas iespējām novadā



Izveidot
Krāslavas
novada
prezentācijas CD formātā, kā arī
izgatavot dizaina un cita veida
priekšmetus, kas atgādinātu par
Krāslavas novadu (pildspalvas,

kalendāri, uzlīmes, suvenīri)


Veicināt
suvenīru
Krāslavas novadā



Izplatīt informāciju par Krāslavas
novada tūrisma iespējām tūrisma
izstādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī
ievietot
informāciju
tādos
informācijas avotos kā televīzijā,
radio, reģionālajos un nacionālajos
laikrakstos, žurnālos, internetā



Veicināt sadarbību ar masu mediju
pārstāvjiem,
organizēt
vizītes
tūroperatoriem un žurnālistiem

pieejamību

