Publiski apspriesta Krāslavas novada attīstības programma
Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu, no 9. līdz 29. augustam noritēja Krāslavas novada
attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas pirmais posms. Attīstības programmas 1.redakcija tika ievietota pašvaldības mājas
lapā www.kraslava.lv, kā arī nosūtīta elektroniski pašvaldības Attīstības nodaļas e-pastu datu bāzē esošajiem uzņēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām, pašvaldības aģentūrām, iestādēm, nodaļām, pagastu pārvaldēm, pašvaldības deputātiem un citiem novada aktīvistiem.
Tikšanās ar iedzīvotājiem tika organizētas šī gada 11.augustā Krāslavā un Indrā, 16.augustā - Aulejā. 13.augustā tika organizēta papildus
tikšanās ar Krāslavas uzņēmējiem. Uz tikšanos Krāslavā, Indrā un Aulejā kopumā ieradās 8 vietējie uzņēmēji, 4 skolotāji, 11 pašvaldības
darbinieki, 2 iedzīvotāji. Dokumenta izstrādes darba grupai iedzīvotāji viedokļus iesniedza arī mutiski un rakstiski. Kopā tika saņemti 25
viedokļi (pielikumā). Nozaru eksperti aktualizēja pašvaldības līdzsvarotai attīstībai būtiskus jautājumus, proti, par jauniešiem kā pašvaldības
resursu, derīgo izrakteņu ieguvu īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, mobilo aprūpes vienību izveidi sociālajā jomā, apbūves noteikumu
izstrādi ainaviski un kultūrvēsturiski izcilākajām teritorijām, pašvaldības projektu fonda izveidi sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā u.c.
Darba grupa saņēma vairākus iesniegumus ar lūgumu rekonstruēt/uzbūvēt konkrētus ceļu posmus Kombuļu pagastā. Krāslavas pilsētas
iedzīvotāji vērsa uzmanību uz dzīves kvalitātes uzlabošanu (soliņu uzstādīšanu Krāslavā, posmā no autoostas līdz poliklīnikai, izpostīto māju
„iekonservēšanu, „mazo” ielu rekonstrukciju utt.).
Apkopotie viedokļi tika iestrādāti dokumentā līdz novembra beigām.
No 2010. gada 2. līdz 12.novembrim tiek izsludināta Krāslavas novada domes attīstības programmas 1.redakcijas papildus publiskā
apspriešana. Komentāri par dokumentu netika saņemti.
Krāslavas novada attīstības programmā ir analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, izstrādāta stratēģiskā
daļa ar konkrētiem stratēģiskajiem mērķiem un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts investīciju plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas
mehānismi. Dokuments būs pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī
vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei.

Pārskats par „Krāslavas novada domes attīstības programmas 2012.-2018.” 1. redakcijas publisko apspriešanu
Viedokļa
saņemšanas
datums
10.08.2010.

Viedokļa
saņemšanas
forma
E- pasts

Iesniedzējs

Viedokļa īss apraksts

Viktors
Moisejs

Precizēt SVID analīzi

10.08.2010.

E-pasts

Valērijs
Drozdovs

Iekļaut darbības, kas veicina apdzīvotības saglabāšanos
lauku teritorijās
Paredzēt izpētes veikšanu biznesa attīstības virzienu
identificēšanai
Identificēt attīstības mērķu risinājumus arī bez ārējo
investīciju piesaistes

10.08.2010.

E-pasts

Valentīna
Kursīte

10.08.2010.

E – pasts

Sandra
Nemeņonoka

10.08.2010.

E-pasts

Jegors
Gončarovs

Turpināt ūdenssaimniecības sakārtošanu novadā
Izveidot vienotu ūdenssaimniecības sistēmu un pieslēgt to
centrālajam dispečerpunktam SIA „Krāslavas ūdens”
1. Iekļaut programmā soliņu uzstādīšana posmā no
autoostas līdz poliklīnikai
2. Izveidot metāla statīvu jaunlaulāto atslēgu piekāršanai
3. Izbūvēt gājēju celiņu Sporta ielā
4. Neizmantoto, izdemolēto daudzdzīvokļu māju
„iekonservēšana” vai arī atjaunošana
5. Turpināt labiekārtošanas darbus, turpināt veidot
izgaismotus apzaļumošanas elementus (kā Krāslavas
centrā).
1. Pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K” jānodarbojās
ar latvāņu iznīcināšanu Krāslavas novadā.
2. Zirga ezera pludmalē kādreiz bijusī upe ir aizrakta, kas
veicina ezera piesārņojumu, nepieņemamu sabiedriskai
pludmalei. Zirga ezera pludmalē atrodas ēkas grausts, kas
vai nu jāsakārto vai jādemontē.
3. Uzņēmējdarbības veicināšanas sferā jāmin konkrēti
uzņēmumi, kuri patiešām strādā ar augstu pievienoto
vērtību un kuri ir darbaspēka ietilpīgi, un ar šo uzņēmumu

Informācija par sniegtā viedokļa
iekļaušanu vai neiekļaušanu dokumentā.
Pamatojums
SVID analīze precizēta
Priekšlikums ir pārāk vispārīgs
Priekšlikums ņemts vērā
Priekšlikums nav ņemts vērā, finansējuma
avoti tiek norādīti tikai indikatīvi
Priekšlikums ņemts vērā
Priekšlikums ņemts vērā
1., 2., 5. Informācija/ ierosinājumi par
ikdienas darbiem nodota Pašvaldības
aģentūrai „Labiekārtošana K”
3. Attīstības programma nosaka prioritārās
ielas un attīstības virzienus, visas ielas, kam
nepieciešama rekonstrukcija, netiek
konkretizētas.
4. Ņemts vērā stratēģiskajā daļā
1. Ņemts vērā stratēģiskajā daļā,
ierosinājumi nodoti Pašvaldības aģentūrai
„Labiekārtošana K”.
2. Attīstības programmā paredzēta Zirga
ezeras pludmales (kas gan nav pašvaldības
īpašums) sakārtošana, arī novada koptēlu
bojājošu un drošību apdraudošu ēku
nojaukšana
3. Izvaltas ielas rekonstrukcija ir paredzēta

10.08.2010.

E-pasts

Andris
Rukmans

10.08.2010.

E-pasts

11.08.2010.

E-pasts

Gundega
Grišāne
Gundega
Grišāne

11.08.2010.

E-pasts

Aleksandrs
Jerševskis, SIA
„Dova”

11.08.2010.

E- pasts

Andris
Rukmans

11.08.2010.

E- pasts

Irēna Muskare

darba vadītājiem jāizanalizē konkrētas situācijas un
jāiekļauj šīs situācijas plānā, piem., Izvaltas ielas
rekonstrukcija, kas ved uz A/S eksportuzņēmumu
„Krāslavas piens”.
4. Sporta kompleksa būvniecība pie Krāslavas Valsts
ģimnāzijas nav pamatota. Jārisina jautājums par telpu
izmantošanas lietderību Krāslavas Valsts ģimnāzijā un
Krāslavas pamtskolā (iespējams, samainot skolas vietām).

attīstības programmā, konkrēti uzņēmumi
minēti Paskaidrojuma rakstā, neizslēdzot
iespēju, ka 7 gadu griezumā var rasties jauni
uzņēmumi, stratēģiskajā daļā uzņēmumi
netiek konkretizēti.
4. Nav ņemts vērā attīstības programmas
izstrādes brīdī, tiek plānots izstrādāt novada
skolu optimizācijas programmu.

Iekļaut ceļu asfaltēšanu uz pagastu centriem (Auleja,
Izvalta, Robežnieki, Varnaviči utt.)
Paredzēt daudzdzīvokļu namu siltināšanas pasākumus
Paredzēt neizmantojamo telpu, teritoriju attīstību un
pielāgošanu biznesa pasākumiem
Papildināt rīcības plānu, iekļaujot rīcībās pagastus

Ņemts vērā

Iekļaut attīrīšanas stacijas būvniecību Kalniešu pagastā
Iekļaut programmā Skaistas pagasta ceļu rekonstrukciju
Turpināt ūdenssaimniecības attīstības procesu Skaistas
ciemā
Atdzelžošanas stacijas būvniecība Veterovkas ciemā
Atpūtas vietu labiekārtošana Skaistas ciemā
Jāizstrādā apsaimniekošanas plāns vecajai Skaistas skolai
Iekļaut izmaiņu rosināšanu Dievidlatgales reģionālajā
sadzīves atkritumu plānā ar mērķi uzbūvēt sadzīves
atkritumu šķirošanas staciju un kompostēšanas laukumu
Krāslavas novada teritorijā
Papildināt dokumenta sadaļas ar faktiem
Iekļaut dokumentā informāciju par Biedrību Sporta klubu
„Krāslava”
Precizēt sadaļu pa dabas teritorijām novadā, definējot
uzraudzības indikatorus.

Lūgts konkretizēt informāciju
Ņemts vērā

Izmaiņu rosināšana citos plānošanas
dokumentos nav šī attīstības dokumenta
kompetence, priekšlikums ir iekļauts AP
stratēģiskajā daļā
Sadaļas precizētas
Informācija iekļauta
Ņemts vērā

Pieņemt stratēģisku lēmumu par derīgo izrakteņu ieguvi
īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās.

Daļēji ņemts vērā, konkretizēt jauna
teritorijas plānojuma izstrādes laikā

Noteikt kultūrvēsturiskās un ainaviski izcilākās teritorijas,

Daļēji ņemts vērā, konkretizēt jauna

kā arī izstrādāt tām īpašus apbūves noteikumus.

teritorijas plānojuma izstrādes laikā

Izveidot vairāk dabas taku Krāslavas novadā

Daļēji ņemts vērā, priekšlikums nekonkrēts

Papildināt rīcības plānu, iekļaujot rīcībās Robežnieku
pagasta aktivitātes
Būtu jābūt versijai krievu valodā, vismaz kopsavilkumam
Jāparedz dzīvnieku patversmes izveide Krāslavā

Ņemts vērā

11.08.2010.

E-pasts

Vera Bīriņa

11.08.2010.

Sabiedriskā
apspriede

Grigorijs
Gontmahers

11.08.2010.

Sabiedriskā
apspriede

Valentīna
Bārtule

Iekļaut dokumentā sporta zāles būvniecību Indrā

12.08.2010.

E- pasts

Baranovskis

Iekļaut pašvaldības ceļa Vecborne – Matulišķi asfaltēšanu
(1,2 km)

Ņemts vērā

12.08.2010.

E- pasts

Tatjana
Kozačuka

Precizēt tūrisma informāciju, izvirzīt Tūrisma attīstību kā
atsevišķu prioritāti

Sadaļa precizēta, Tūrisms izvirzīts kā
atsevišķa prioritāte

13.08.2010.

Tikšanās ar
uzņēmējiem

Romualds
Homutiņins

Būtu jābūt versijai krievu valodā, vismaz kopsavilkumam

16.08.2010.

Sabiedriskā
apspriede

Paredzēt iespējas zivju inkubatora izveidei, zivju resursu
atjaunošanai

18.08.2010.

E-pasts

Aivars
Umbraško,
Janīna Vanaga,
Aulejas
pagasta
pārvalde
Anita
Ratkeviča

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu,
dokumentam jābūt izstrādātam valsts
valodā, resursu tulkošanai pašvaldībai nav.
Ņemts vērā

Mobilās vienības izveide sociālās aprūpes kvalitātes
uzlabošanai

Ņemts vērā

18.08.2010.

Iesniegums

Leongina
Kabanova

Dokumentā iekļaut Kombuļu pagasta ceļa posma Cimoški
I (dzelzeļa pārbaruktuve) – upe Jāņupīte – Cimoški II
būvniecību.

Attīstības programma nosaka prioritāros
ceļus un attīstības virzienus, visi ceļi, kam
nepieciešama rekonstrukcija, netiek
konkretizēti
Vēstule nodota Kombuļu pagasta pārvaldei
un jautājums tiks aktualizēts teritorijas
plānojuma izstrādes laikā 2011.gadā

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu,
dokumentam jābūt izstrādātam valsts
valodā, resursu tulkošanai pašvaldībai nav.
Daļēji ņemts vērā.
Aktivitāte iekļauta

18.08.2010.

Iesniegums

Antoņina
Gaiļeviča

Dokumentā iekļaut Kombuļu pagasta ceļa rekonstrukciju
posmā no Aijas Celitānes viensētas līdz Antoņiņas
Gaiļevičas viensētai

22.08.2010.

Iesniegums

Ināra Ražinska

Dokumentā iekļaut Kombuļu pagasta Voronku sādžas
ceļa būvniecību posmā no Stanislava Meldera viensētas
līdz viensētai „Mārciems”

25.08.2010.

E-pasts

Inta Murāne

Iekārtot sabiedriskās pludmales Daugavas labajā krastā
Veikt pilsētas mazo ielu (Ādmiņu, Daugavas, Ausekļa,
Nometņu, Amatnieku, Tautas u.c.) rekonstrukciju

27.08.2010.

E-pasts

Marika
Galilejeva

Izvērtēt jauniešu iespējas novadā, minot jauniešus kā
resursu novadā

Iespēju robežās ņemts vērā, priekšlikums ir
vispārīgs

Domāt par jauniešu brīvo laiku, piedāvājot alternatīvas
(neformālā, interešu izglītība) nodarbību metodes

Ņemts vērā

Izveidot sociālos dzīvokļus/mājas (piem. Kombuļu
ciemā)

Daļēji ņemts vērā

27.08.2010.

E-pasts

Andris
Rukmans

Jaunsudrabiņa ielas rekonstrukcijas 2. kārta
Izveidot pašvaldības mazo projektu fondu

Attīstības programma nosaka prioritāros
ceļus un attīstības virzienus, visi ceļi, kam
nepieciešama rekonstrukcija, netiek
konkretizēti
Vēstule nodota Kombuļu pagasta pārvaldei
un jautājums tiks aktualizēts teritorijas
plānojuma izstrādes laikā 2011.gadā
Attīstības programma nosaka prioritāros
ceļus un attīstības virzienus, visi ceļi, kam
nepieciešama rekonstrukcija, netiek
konkretizēti
Vēstule nodota Kombuļu pagasta pārvaldei
un jautājums tiks aktualizēts teritorijas
plānojuma izstrādes laikā 2011.gadā
Konceptuāli ņemts vērā.
Attīstības programma nosaka prioritārās
ielas un attīstības virzienus, visas ielas, kam
nepieciešama rekonstrukcija, netiek
konkretizētas.

Attīstības programma nosaka prioritārās
ielas un attīstības virzienus, visas ielas, kam
nepieciešama rekonstrukcija, netiek
konkretizētas
Ņemts vērā

