Cienījamais jaunveidojamā Krāslavas novada iedzīvotāj!
Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības aicina Jūs iesaistīties Krāslavas novada
jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrādē, līdz šī
gada 31. janvārim atbildot uz šīs aptaujas jautājumiem un kopīgi definējot jaunā novada
prioritātes.
Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē (https://forms.gle/MX4UeZRBbTkezYmU8)
(optimālais variants, epasti piedalās pārsteiguma balvu izlozē); 2) nosūtot elektroniski aizpildītu
anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā
Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta kastītē pie ieejas), Dagdas novada domē
(Alejas ielā 4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas novada domē (Somersētas 34, Aglonā,
pasta kastītē pie ieejas) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.
Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas
novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.kraslava.lv,
www.dagda.lv un www.aglona.lv.
Kopā varam vairāk!
Nosauciet 5 vietas, lietas, cilvēkus vai uzņēmumus, kas Jums šķiet unikāli un nāk prātā
kā pirmās asociācijas ar jaunveidojamo Krāslavas novadu (esošajiem Krāslavas un
Dagdas novadiem, Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastiem)!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās šī brīža priekšrocības jaunizveidojamā Krāslavas
novada attīstībai?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.

☐ Dabas vērtības (ezeri, Daugava, meži,
ģeoloģiskie
un
ģeomorfoloģiskie
pieminekļi)
☐ Kultūrvēsturiskais mantojums (muižas un
baznīcas)
☐ Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi
☐ Tūrisma un aktīvās atpūtas iespējas
☐ Bioloģiskās produkcijas ražošana,
mājražošana

☐ Zinoši, izglītoti, iniciatīvas bagāti cilvēki
☐ Daudznacionāla vide
☐ Kultūras tradīcijas, amatniecība
☐ Atrašanās vieta pie Eiropas Savienības
ārējās robežas
☐ Droša vide ģimenēm
☐
Cits
(miniet):
_______________________

Kādi, Jūsuprāt, ir lielākie riski jaunizveidojamā Krāslavas novada turpmākai attīstībai?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.

☐ Ceļu infrastruktūra
☐ Sabiedriskā transporta tīkls
☐ Nepietiekoši aktīva kultūras un sabiedriskā
vide
☐ Nepietiekoša tūrisma, kultūras un vides
objektu infrastruktūra
☐ Jauniešu un darbspējas vecuma iedzīvotāju
aizplūšana

☐ Darba vietu trūkums
☐ Zemas algas
☐
Komunālā
saimniecība
(ūdens,
siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi
utt.)
☐ Ģeogrāfiskais izvietojums
☐ Izglītības iestāžu slēgšana
☐ Vājš TV, radio un sakaru tīkls pierobežā
☐ Cits(miniet):______________________

Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās
kultūrvēsturiskās vērtības?

jaunizveidojamā

Krāslavas

novada

dabas

un

Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 3 variantiem.

☐

Dabas parks “Daugavas
aizsargājamo
ainavu
“Augšdaugava”
☐ Rāznas nacionālais parks
☐ Ezeri

loki”, īpaši ☐ Grāfu Plāteru pils komplekss
apvidus ☐ Baznīcas
☐ Koka apbūve
☐ Muzeji, kultūrvietas
☐ Cits (miniet):: _______________________

Vai, Jūsuprāt, jaunā administratīvi teritoriālā reforma jaunveidojamajā Krāslavas novadā:
☐ Neko nemainīs
☐ Sekmēs novadā iekļauto teritoriju attīstību
☐ Negatīvi ietekmēs iekļauto teritoriju ☐ Cits:
attīstību
Lūdzu sarindojiet piedāvātos 10 atpazīstamākos publiski pieejamos kultūrvēsturiskos
objektus un muzejus pēc to nozīmīguma tūrisma veicināšanai jaunajā Krāslavas novadā
(no 1 – visnozīmīgākais līdz 10 - mazāk nozīmīgākais, neatkārtojiet vienādus ciparus!)
☐ Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss
(t.sk. pils, parks, Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejs, TIC, amatniecības centrs)
☐ Dagdas muižas parks (t.sk. Dagdas ala,
Jauniešu iniciatīvu centrs “Parka rozes”)
☐ Krāslavas vēsturiskais centrs (tirgus
laukums, strūklaka “Pieci airi”, aptieka,
promenāde)
☐ Dagdas pilsētas vēsturiskais centrs (t.sk.
ebreju tirgotāju nami, TIC, skvērs, ezera
pludmale)

☐ Laimes muzejs Indrā

☐ Muzejs “Andrupenes lauku sēta”

☐ Krāslavas Sv.Ludviga Romas katoļu
baznīca
☐ Dagdas Vissv.Trīsvienības Romas katoļu
baznīca
☐ Jaundomes muižas vides izglītības centrs
un ekspozīcijas zāle (t.sk. Baltā kapela)
☐ Vides izglītības un kultūras centrs “Ķepa”
(Ķepovas
pagastā,
Neikšānos)

Lūdzu sarindojiet piedāvātos 10 atpazīstamākos publiski pieejamos dabas objektus pēc
to nozīmīguma tūrisma veicināšanai jaunizveidojamā Krāslavas novadā (no 1 –
visnozīmīgākais līdz 10 - mazāk nozīmīgākais, neatkārtojiet vienādus ciparus!)☐
☐ Dabas parks “Daugavas loki” (t.sk.
reģionālais velomaršruts Nr.35, pārgājienu
taka)
☐ Eša ezers (Ežezers) un Piļoru ozolu
audze Rāznas Nacionālā parka teritorijā
☐ Krāslavas skatu laukums (Adamovas
pilskalns) un Adamovas dabas taka
☐ Jaundomes dabas taka
☐ Andrupenes purvu taka

☐ Lubāna pilskalns
☐ Priedaines skatu tornis
☐ Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka

Indrā
☐ Vides objekts “Septiņi krēsli” Latvijas –
Baltkrievijas pierobežā (Piedrujā), Piedrujas
akmens, vietējais velomaršruts Nr.789
☐ Velnezers (Čertoks)

Par kuru pēdējos piecos gados pārbūvēto vai jaunuzbūvēto objektu Jūsu pašvaldībā
Jums ir vislielākais gandarījums (miniet konkrēti)?
___________________________________________________________________________

Kādās pašvaldības kompetenču jomās, Jūsuprāt, kopumā visvairāk nepieciešami
uzlabojumi jaunajā Krāslavas novadā tuvāko piecu gadu laikā?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.

☐ Uzņēmējdarbības vide (ražošanas zonas,
atbalsta programmas uzņēmējiem)
☐ Ceļu infrastruktūra
☐ Tūrisma infrastruktūra
☐ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
☐ Vides sakoptība
☐ Drošība un sabiedriskā kārtība
☐ Veselības aprūpe
☐
Komunālā
saimniecība
(ūdens,
siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi, utt.)

☐ Sociālie pakalpojumi
☐ Izglītība
☐ Kultūra
☐ Sports, aktīvā atpūta
☐ Ģimenēm draudzīgas vides veidošana
☐ Iedzīvotāju aktīvāka līdzdalība
☐ Mājokļu pieejamība
☐ Tehnoloģijas un inovācijas
☐ Cits (miniet): _______________________

Kas ir prioritārie pakalpojumi, kas Jūsu ģimenei visvairāk paaugstinātu dzīves un vides
kvalitāti konkrētajā vietā, kur dzīvojat?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.

☐ Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana
☐ Publisko ēku fasāžu renovācija un
siltināšana
☐ Daudzdzīvokļu māju pagalmu un
stāvlaukumu sakārtošana
☐ Ūdenssaimniecības sakārtošana
☐ Atkritumu saimniecības sakārtošana
☐ Siltumapgādes sakārtošana
☐ Jaunu sociālo pakalpojumu pieejamība
☐ Sporta un aktīvās atpūtas objektu
pieejamība un dažādošana

☐ Kultūras objektu sakārtošana un aktivitāšu
piedāvājuma dažādošana
☐ Vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu
uzlabošana
☐ Interešu un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu pakalpojumu uzlabošana
☐ Kultūras iestāžu pakalpojumu uzlabošana
☐ Atpūtas vietu un bērnu rotaļu laukumu
pieejamība
☐ Tūrisma piedāvājuma dažādošana
☐ Cits (miniet): ____________________

Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā
2021.—2023. gadā, kas dotu labumu visam novadam?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā
2021.—2023. gadā Krāslavas pilsētā?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā
2021.—2023. gadā Dagdas pilsētā?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā
2021.—2023. gadā Jūsu pagastā (tekstā miniet konkrēti, kurā)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lūdzu, sarindojiet pēc nozīmīguma, kuriem no piedāvātajiem aktīvās atpūtas projektiem,
Jūsuprāt, ir vislielākās attīstības perspektīvas (no 1 – visnozīmīgākais līdz 8 - mazāk
nozīmīgākais, neatkārtojiet vienādus ciparus!)
☐ Multifunkcionālās asfaltētas trases izveide

☐

Vietējo dabas taku labiekārtošana,
popularizēšana un jaunu dabas taku izveide.
☐ Reģionālā pārgājienu maršruta “Latgales
ezeru taka” izveide un popularizēšana.
☐ Brīvdabas trenažieru uzstādīšana.
☐
Publisko
peldvietu
labiekārtošana
(piemēram, Persteņa ezera krasts Krāslavā,
pludmale Dagdā Jelgavas ielā u.c.)

Krāslavā
(skrējējiem,
slēpotājiem,
rollerbraucējiem, nūjotājiem).
☐
Vietējās un
reģionālās nozīmes
velomaršrutu
tīkla
attīstība
un
popularizēšana.
☐ Starptautiskā velo maršruta “EuroVelo 11”
attīstība un popularizēšana.
☐ Ūdens tūrisma attīstība (nobraucieni ar
laivām un plostiem pa Daugavu un
ezeriem).

Lūdzu, sarindojiet pēc nozīmīguma, kuriem no piedāvātajiem kultūrvietu attīstības
projektiem, Jūsuprāt, ir vislielākās attīstības perspektīvas (no 1 – visnozīmīgākais līdz 6 mazāk nozīmīgākais, neatkārtojiet vienādus ciparus!)
☐ Krāslavas pils kompleksa attīstība
☐ Daugavas promenādes izveide Krāslavā
☐ Skatu laukuma attīstība Adamovas

☐ Andrupenes lauku sētas attīstība
☐ Jaundomes muižas attīstība
☐ Laimes muzeja Indrā attīstība

pilskalnā Krāslavā

Citi Jūsu priekšlikumi/ idejas jaunizveidojamā
(nepieciešamības gadījumā iesniedzami papildus):

Krāslavas

novada

attīstībai

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lūdzu, norādiet Jūsu vecumu:
☐ līdz 18

☐ 19—25

☐ 26—40

Lūdzu, norādiet Jūsu nodarbošanos:

☐ skolēns
☐ students
☐ uzņēmējs/ uzņēmuma īpašnieks
☐ privāta uzņēmuma darbinieks
☐ pašnodarbināta persona

☐ 41—55

☐ 56—65

☐ vairāk par 66

☐ valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks
☐ bērna kopšanas atvaļinājumā
☐ bezdarbnieks
☐ pensionārs
☐ cits: _____________________________

Lūdzu, norādiet Jūsu dzīvesvietu:

☐ Krāslava
☐ Dagda
☐ Andrupenes pagasts
☐ Andzeļu pagasts
☐ Asūnes pagasts
☐ Aulejas pagasts
☐ Bērziņu pagasts
☐ Dagdas pagasts
☐ Ezernieku pagasts
☐ Grāveru pagasts
☐ Indras pagasts
☐ Izvaltas pagasts
☐ Kalniešu pagasts
☐ Kaplavas pagasts

☐ Kastuļinas pagasts
☐ Kombuļu pagasts
☐ Konstantinovas pagasts
☐ Krāslavas pagasts
☐ Ķepovas pagasts
☐ Piedrujas pagasts
☐ Robežnieku pagasts
☐ Skaistas pagasts
☐ Svariņu pagasts
☐ Šķaunes pagasts
☐ Šķeltovas pagasts
☐ Ūdrīšu pagasts
☐ šobrīd dzīvoju citur Latvijā
☐ šobrīd dzīvoju ārzemēs

Lūdzu, norādiet, kāds ir galvenais iemesls tam, ka jaunveidojamais Krāslavas novads ir
Jūsu dzīves vieta (mājas)!
☐ Esmu šeit atradis darbu
☐ Esmu šeit dzimis
☐ Man šeit ir vecāki (vecvecāki)
☐ Esmu šeit “ieprecējies”
☐ Man šeit vienkārši patīk
☐ Es šeit mācos
☐ Cits (miniet) _______________________
Kur Jūs iegūstat informāciju par pasākumiem un attīstību?
☐ Nacionālajos masu saziņas līdzekļos
☐ Pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv
☐ Krāslavas novada domes profilā sociālajos
☐ Pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv
tīklos
☐ Pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv )
☐ Dagdas novada domes profilā sociālajos
☐
Krāslavas
novada
pašvaldības
tīklos
informatīvajā izdevumā “Krāslavas Vēstis”,
☐ Aglonas novada Kultūras centra profilā
www.kraslavasvestis.lv
sociālajos tīklos
☐ Dagdas novada pašvaldības informatīvajā
☐ Krāslavas novada tūrisma informācijas
izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”
centra profilā sociālajos tīklos un
☐ Aglonas novada pašvaldības informatīvajā
www.visitkraslava.com
izdevumā “Aglonas novada vēstis”
☐ FB profils “Krāslava. Radoši un Pozitīvi”
☐ Laikrakstā “Ezerzeme”
☐ Citur (miniet): _______________________
☐ Reģionālajos laikrakstos “Latgales Laiks”
un “Latgales Vietējā Avīze”
Vai esat iesaistījies kādā Krāslavas novada biedrībā vai brīvprātīgo kustībā?
☐ Jā

☐ Nē

☐ Jā

☐ Nē

Vai kopumā jūtaties laimīgs, dzīvojot Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados?

Paldies par Jūsu ieguldījumu
jaunveidojamā Krāslavas novada attīstībā!

