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ANOTĀCIJA 

Šī ir Aglonas novada attīstības stratēģija laika posmam no 2012. līdz 2024. gadam un 

attīstības programma 2012.-2018. gadam. 

Dokumentā liela vērība pievērsta likumdošanas un saistīto plānošanas dokumentu 

izvērtēšanai, arī sīkākai analīzei, kur tas nepieciešams. Likumdošanas prasība ir ievērota arī 

pašā stratēģijā, kura pamatā balstās uz plānošanas semināros izteiktajiem viedokļiem, ņemot 

vērā šo dokumentu aspektus, un no otras puses – parāda, cik atbilstoši plānošanas 

ģenerālajiem virzieniem ir priekšstati un reālās vajadzības un iespējas Aglonas novada 

attīstībai. 

Stratēģijas izstrādē izmantota integrētā plānošanas metode, RAPLM “Metodiskie 

ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, kas noteiktas šādu 

dokumentu izstrādei, Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas likumā un 13.10.2009. MK 

noteikumos Nr.1178 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas 

noteikumi”. Integrētās plānošanas metode nodrošina stratēģijas atbilstību tur noteiktajiem 

plānošanas pamatprincipiem un vispirms ilgtspējības principam, kas izriet no šīs metodes. 

Stratēģijas nostādnes pamatojas uz dokumentu analīzi, teritorijas izpēti (tai skaitā 

iedzīvotāju aptauju) un darba semināru rezultātiem. Darba semināros strādāja vairāki desmiti 

novada speciālisti, deputāti, uzņēmēji, NVO pārstāvji, reliģisko konfesiju pārstāvji, bet 

iedzīvotāju aptaujas anketu aizpildījuši 97 respondenti. 

Stratēģija ilustrēta ar 11 attēliem un 9 informatīvajām tabulām. 
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

Nav pievienoti fizikālo mērvienību nosaukumu un vispārpieņemto redakcionālo 

saīsinājumu skaidrojumi, kā arī saīsinājumi, kas lietoti tikai kādā atsevišķā teksta vietā un ir 

paskaidroti tieši pie tās. 

APSL – Attīstības plānošanas sistēmas 

likums 

AS – akciju sabiedrība 

DAP – dabas aizsardzības plāns 

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

HES – hidroelektrostacija 

IT – informācijas tehnoloģijas 

ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija 

LIAS – Latvijas Ilgtermiņa attīstības 

stratēģija 

LU – Latvijas Universitāte 

MK – Ministru kabinets 

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi 

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

NAP – Nacionālais attīstības plāns 

NĪ – nekustamais īpašums 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

PPP – publiskā-privātā partnerība 

PR – plānošanas reģions 

RAPLM – bijusī Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SVID – stipro pušu, vājo pušu (arī spēku un 

vājumu), iespēju un draudu analīze 

TIAN – teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi 

TP – teritorijas plānošana, plānojums 

UAC – uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 

VAS – valsts akciju sabiedrība 

VPP – vides politikas pamatnostādnes 

VRAA – Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra 

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests 

VVD – Valsts Vides dienests 
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JĒDZIENU SKAIDROJUMI  

Izstrādājot stratēģiju, tika izmantota integrētā ilgtspējības plānošanas metode. Metode 

ir jauna un dažus vides jēdzienus saprot nedaudz atšķirīgi (paplašināti). Lai izvairītos no 

iespējamiem pārpratumiem, uzskatām par nepieciešamu paskaidrot jēdzienu saturu. 

Ilgtspējības vides (arī dimensijas) 

Dabas un kultūrvide nozīmē dabas resursus, ieskaitot ainaviskās vērtības, to kvalitāti 

un izmantošanu, vides stāvokli un to ietekmējošos faktorus (piesārņojumu, emisijas), to 

izcelsmes avotus (piemēram, kanalizācija, atkritumu saimniecība); kultūrvide šeit tiek traktēta 

kā kultūras pieminekļu kopums un galvenie faktori, kas uz tiem iedarbojas. 

Ekonomika un tehniskās infrastruktūras nozīmē uzņēmējdarbību un citu 

saimniecisko darbību un to ietekmējošos faktorus, tai skaitā resursus, cilvēkresursus; 

tehniskās infrastruktūras šeit ir tās, kas nesaraujami saistītas ar saimniecisko darbību vai prasa 

lielākus tās resursus (piem. ceļi). 

Sociālā vide raksturo cilvēku dzīves vidi vispār (mājokļi, to kvalitāte), to pakalpojumu 

spektru, kas ir nepieciešams visiem sabiedrības locekļiem, ieskaitot izglītību, veselības aprūpi, 

nodarbinātību, u.c. 

Pārvaldība un komunikācija attiecas uz teritorijas pārvaldības struktūrām (domi un 

tās dienestiem), to darbību un ietekmējošiem faktoriem, domes iekšējo un ārējo komunikāciju, 

ieskaitot dienestu savstarpējo sadarbību, zīmolu jomu un dažādus informatīva rakstura 

veicināšanas pasākumus. Ārpus pārvaldības tiek apskatīta starpgrupu komunikācija novadā 

dažādos aspektos (starp pagastiem, uzņēmējiem, citām interešu grupām). 

Citi jēdzieni 

Attīstības stratēģija ir ilgtermiņa (10 gadi un ilgāk) attīstības plānojums, kas norāda 

uz virzieniem un mērķiem, pamato vajadzības un iespējas realizēt to vai citu pasākumu grupu. 

Attīstības programma ir konkrētu, ar resursiem pamatotu pasākumu kopums, domāts 

stratēģijas tuvākā laika posma (līdz 3 gadiem – īstermiņa, līdz 7 gadiem – vidēja termiņa) 

realizācijai. 

Vīzija ir koncentrēts, tēlains vēstījums par to, kādu mēs gribam redzēt novadu pēc 

dotās plānošanas stratēģijas realizācijas beigām vai arī vienkārši kā ideālu. 

Galvenie darbības virzieni ir tās konkrētās jomas, kurās paredzams vislielākais skaits 

darbību (vai lielākie izlietojamie līdzekļi) stratēģijas un programmas realizācijas gaitā un kas 

atstās pozitīvu iespaidu uz novada attīstību un labklājību kopumā. 

Attīstības mērķi ir tie konkrētie rādītāji, kurus jāsasniedz stratēģijas vai programmas 

izpildes beigās. 

Problēmjoma ir kāda vairāku problēmu grupa, kuru saista kopīgs objekts vai cēlonis. 

Integratīvā problēmjoma ir tāda problēmjoma, kas attiecas vismaz uz divām 

ilgtspējības vidēm vienlaikus; šādas problēmjomas jautājumu risināšana atstās kopīgu 

pozitīvu iespaidu uz tām visām. 
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IEVADS 

NOVADA VĪZIJA 

Novada vīzija izstrādāta, izdarot kopsavilkumu par darba seminārā izteiktajiem 

aptuveni 30 priekšlikumiem. 

Gala rezultātā vīzija sastāv no četriem formulējumiem. 

Vienota novada telpa ezeru un ceļu lokā. 

Vienots novada gars ap Aglonas svētvietu. 

Šis formulējums iezīmē novada centrālo asi un tās garīgo raksturu, kā arī novada 

telpas būtiskākās pazīmes. Uz šiem vīzijas elementiem balstās novada attīstības stratēģija un 

otrādi – stratēģija saista kopā novadu veidojošos telpiskos un nemateriālos elementus. 

Otrais formulējums ir 

Mēs esam iemācījušies klausīties, sarunāties 

un kopīgi risināt mūsu problēmas. 

Šis vīzijas elements norāda uz sasniedzamajām pārvaldības sekmēm – kas ir tie 

principiālie paņēmieni, uz kuriem balstās sekmīga novada pārvaldība un kā tie rezultējas 

novada dzīvē.  

Trešais formulējums ir 

Sociālo pakalpojumu pieejamība visiem kā 

pārvaldības sekmju apliecinājums. 

Sociālie pakalpojumi domāti ir visplašākajā nozīmē, kāds nepieciešams mūsdienīgai 

un nodrošinātai dzīvei ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa materiālā un sociālā statusa. 

Pakalpojuma pieejamība nozīmē nevien to tuvumu un sasniedzamību, bet arī cilvēku spēju tos 

izmantot – to, ka viņu ienākumi ir pietiekami lieli, lai no vienas puses, cilvēki spētu apmaksāt 

šos pakalpojumus un no otras puses, lai viņu maksātie nodokļi spētu uzturēt un attīstīt 

attiecīgo pakalpojumu sistēmu un palīdzēt tiem, kuriem pakalpojums ir nepieciešams, bet ir 

radušies apgrūtinājumi īslaicīgu materiālo problēmu dēļ. 

Ceturtais formulējums ir 

Izbraukušie vēlas atgriezties, tie, kas atgriezušies, 

uzskatāmi demonstrē iespējas dzīvot un strādāt novadā. 

Attiecīgais formulējums norāda uz sakārtotu vidi: pievilcīgu dabu, stabilu un 

perspektīvu novada ekonomiku, papildus otrajam formulējumam – drošu un pilnvērtīgu 

sociālo vidi un uzticamu pārvaldību. 
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Novada tūrisma devīze 

Aglonas novads uzrunā, aicina un pārsteidz! 

Koncentrēts formulējums novada galvenajai – dabas un kultūrvides skaistuma 

bagātībai, attīstītai un efektīvai tūrisma infrastruktūrai. 

NOVADA ATTĪSTĪBAS VIRZIENI – GALVENĀS PRIORITĀTES 

Šīs prioritātes izriet no vispusīgas dažādu novada iedzīvotāju mērķgrupu viedokļu 

analīzes un ir koncentrēts tematiski grupēts kopsavilkums integratīvajām problēmjomām, kas 

veido novada attīstības pasākumu plāna pamatu. 

1. Atpūtas un sakrālais tūrisms kā novada ekonomikas specializācija, 

dabas un tūrisma vides sakārtotība 

2. Lauksaimniecības ilgtspējīga attīstība 

3. Droša un ērta satiksme pa novada ceļiem 

4. Caurspīdīga, uz risinājumiem un sadarbību orientēta pārvaldība 

5. Sociālā infrastruktūra nodrošina visu iedzīvotāju apkalpošanu 

atbilstoši viņu vajadzībām 

6. Kvalitatīva un konkurētspējīga izglītība - novada ilgtspējīgas attīstības 

prioritāte 

 

NOVADA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI LAIKA POSMAM LĪDZ 2024.GADAM 

 

Stratēģiskie mērķi (SM) Ilgtermiņa prioritātes (IP) Vidēja termiņa prioritātes (VP) 

SM1- Daudzveidīga un 

mūsdienīga ekonomika 

 

IP1- Uz novada 

specializāciju vērstas 

ekonomikas attīstība 

VP1 - Darba vietu radīšana uz 

tūrisma, lauksaimniecības un 

ezeru apsaimniekošanu balstītu 

tautsaimniecību nozaru attīstību, 

uzņēmējdarbības aktivizēšana  

VP2 - Novada kultūrvēsturisko un 

dabas resursu saglabāšana 

SM2- Sakārtota vide un 

novada teritorijas 

infrastruktūra  

IP1- Ilgtspējīga attīstība VP3- Infrastruktūras attīstība 

 

SM3- Ilgtspējīga novada 

pārvaldība un kvalitatīvs 

izglītības, kultūras un 

sociālo pakalpojumu tīkls  

IP2 -Izglītota un sociāli 

saliedēta sabiedrība 

 

VP4 -Efektīvas pārvaldes 

nodrošināšana 

VP5– Izglītības kvalitātes un 

pieejamības nodrošināšana  

VP6 – Sociālās, veselības un 

sporta infrastruktūras sakārtošana 

 

 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģiskās vadlīnijas  9 

I .  AGLONAS NOVADA INTEGRĒTAS  

PĀRVALDĪBAS STRATĒĢIJAS ELEMENTI 

1. SEKTORU UN TO ILGTSPĒJĪBAS ANALĪZE 

1.1. Dabas un kultūrvide 

SVID analīzes tabula 

Stiprās puses Vājās puses 

o Ekoloģiska vide – tīra, ainaviski pievilcīga 

o Daba, ezeri – bagātīgs estētiskais resurss 

o Bagāts kultūras mantojums 

o Nav atkritumu šķirošanas 

o Grausti 

o Novada vēsturiskais aspekts nav pietiekami 

sistemātiski pētīts un apzināts 

o Nav attīstīta zivsaimniecība 

o Nesakārtota kanalizācija, nepietiekami daudz 

pieslēgumu 

Iespējas Draudi 

o Kultūrvēsturiskā materiāla apzināšana, 

saglabāšana 

o Zivsaimniecības attīstīšana 

o Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde 

o Kultūrvēsturisko objektu bojāeja 

o Nespēja nodrošināt virsmas ūdeņu kvalitātes 

prasības 

o Privātā sektora pretsabiedriska darbība 

Pamatelementi 

Virzošie spēki – aktīvi uzņēmēji tūrisma sektorā; pašvaldības izpratne par dabas un 

kultūrvides vērtību nozīmi novada tālākajā attīstībā. Daugavas upju baseina apsaimniekošanas 

plāna prasības. 

Sasniegumi – skaidrība par dabas un kultūrvides doto iespēju lomu novada attīstībā. 

Tūrisma objekti un attīstības virzieni, kas to izmanto. Kultūras pieminekļu apzināšanas darbs. 

Ūdens un atkritumu saimniecības sakārtošanas pasākumi. 

Problēmas – privāto un publisko interešu konflikti attiecībā uz atsevišķu teritoriju 

izmantošanu, lokālpolitikas trūkums dabas un ainavas resursu apsaimniekošanā. Vides 

degradācija kultūrainavas un apbūves nepietiekamas uzturēšanas dēļ; finansējuma trūkums. 

Komunālie tīkli aptver nepietiekošu daļu apbūvēto teritoriju. 

Attīstības potenciāls – ainaviskā bagātība un sakrālais tūrisms kā divi galvenie 

potenciāla veidotāji. 

Sektoru savstarpējās saites  

Sociālā vide – cilvēku uzvedības un atbildības ietekme uz vides stāvokli. Kultūras 

mantojuma apsaimniekošana, tradīcijas. Vispārējā un vides izglītība. Sabiedrības līdzdalība 

vides sakārtošanā. Nesakārtotie īpašumi. 

Ekonomiskā vide – apbūvēto teritoriju apmierinoša nodrošinātība ar tehniskajām 

infrastruktūrām. Līdzekļu trūkums īpašumu sakopšanai. Dabas un kultūrvides iespējas kā 

novada ekonomiskās attīstības pamats. 

Pārvaldība un komunikācija – administratīvie pasākumi vides tīrības un 

saglabāšanas nodrošināšanai. Sabiedrības informēšana par vides uzturēšanas iespējām un 

sakopšanas pasākumiem. Plānošanas darbības vides slodžu ierobežošanai. 
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Ilgtspējības indikatori sektorā  

Ūdenssaimniecība: līgumu skaits par komunālās ūdenssaimniecības izmantošanu, 

NAI piesaistīto cilvēku skaits, daļa no apbūves zemēm, kuras apkalpo komunālie tīkli. 

Atkritumu saimniecība: mājsaimniecību daļa, kas šķiro atkritumus, līgumu skaits un 

daļa no mājsaimniecībām par atkritumu izvešanu. 

Ainava, vides vispārējais stāvoklis: iedzīvotāju apmierinātība ar vides sakārtotību, 

graustu skaits, sūdzību skaits par vides stāvokli. 

Gaisa kvalitāte: sūdzību skaits par smakām, gaisa kvalitātes lihenoindikācija (t.i., pēc 

noteiktu sugu ķērpju sastopamības), sniega segas tīrība (ziemas periodā). 

Sezonālo tūrisma slodžu raksturojums: viesu skaits novada viesu uzņemšanas 

infrastruktūras objektos, svētceļnieku skaits. 

1.2. Ekonomiskā vide 

SVID analīzes tabula 

Stiprās puses Vājās puses 

o Daba, ezeri 

o Laba infrastruktūra Aglonas centrā 

o Stipri uzņēmēji lauksaimniecībā, lauku tūrismā 

o Daudz projektu īstenošanas procesā 

o Ūdenssaimniecības objektu notiekošā rekonstrukcija 

ciemos 

o Laba iedzīvotāju izglītība 

o Karaļkalns, Maizes muzejs un Kara muzejs 

o Izglītības sistēma ir konkurētspējīga, ar labu 

potenciālo resursu 

o  

o Ceļu infrastruktūra 

o Nav lielu, spēcīgu uzņēmumu 

o Nepietiekams atbalsts 

uzņēmējdarbībai 

o Nepievilcīga vieta investoriem 

o Tālu no Rīgas 

o Nav attīstīta zivsaimniecība 

o Pašvaldība un tās iestādes ir lielākais 

darba devējs 

o Bezdarbs 

Iespējas Draudi 

o Ezeru apsaimniekošana, zivsaimniecības attīstīšana 

o Zvejas tūrisms 

o Ceļu infrastruktūras attīstība, pašvaldības ceļu 

sakārtošana ar ES fondu palīdzību 

o UAC kapacitātes palielināšana 

o Attīstīt inovatīvo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības 

veidu dažādošana 

o Alternatīvās enerģijas avoti 

o Mobilā uzņēmējdarbība 

o Pabalstu sistēmai jāmotivē nodarbinātības meklēšanu 

o ES fondu izmantošana 

o Iespējas sniegt sociālos pakalpojumu visam Latgales 

reģionam 

o Valsts atbalsts tūrisma infrastruktūrai 

o Pašvaldības SIA izveidošana 

o Sadzīves pakalpojumu centra izveidošana 

o Sociālā uzņēmējdarbība caur ES fondiem, sadarbība ar 

pierobežas valstīm 

o Krīzes turpināšanās 

o Uzņēmējdarbību neveicinoša vide 

o Valdības nekonsekvence politikā, 

likumdošanā, birokrātijas pieaugšana 

o Speciālistu, darbaspēka aizplūšana 

o Zemi ienākumi kā iedzīvotājiem, tā 

pašvaldībai 

o Bezdarba tālāks pieaugums 

o Skolu slēgšana 
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Pamatelementi 

Virzošie spēki. Uzņēmīgi cilvēki novadā, vēlme celt savu ekonomisko labklājību. 

Liels apmeklētāju skaits reliģiskajos svētkos. Domes atbalsts. 

Sasniegumi. Vairāki tūrisma infrastruktūras objekti ar labu atpazīstamību. Piedāvāto 

servisu dažādība. Lielākajā daļā novada laba ceļu tīkla telpiskā konfigurācija. 

Problēmas. Ceļi, satiksme – neapmierinoša ceļu kvalitāte, nepietiek līdzekļu to 

uzturēšanai. Joprojām pašvaldība ir lielākais darba devējs novadā. Iedzīvotāju ekonomiskā 

potenciāla samazināšanās novecošanās un emigrācijas dēļ. 

Attīstības potenciāls. Ezeru efektīva izmantošana: dabas tūrisms, makšķerēšana, 

zivsaimniecība. Iespējas piesaistīt ārējo finansējumu projektu attīstīšanai. Amatniecības 

attīstība kā ģimeņu ienākumu perspektīvs avots. 

Sektoru savstarpējās saites  

Dabas vide –teritorijas sakoptība, iespējas tās izmantošanai atpazīstamības un tūrisma 

veicināšanai. Lauksaimnieciski mazvērtīgo teritoriju apmežošanas iespējas vai arī 

izmantošana citai nelauksaimnieciskai darbībai. 

Sociālā vide – iespējas izmantot novada izglītības iestāžu potenciālu, tai skaitā arī 

cilvēku piesaistīšanai no ārienes. Savi cilvēkresursi; vienlaikus – to apdraudētība. 

Pārvaldība un komunikācija – novada administratīvās kapacitātes izmantošana 

novada tēla veidošanai un popularizēšanai. Sadarbība ar Aglonas baziliku. Atbalsta pasākumi, 

tai skaitā papildus profilu izveidošana izglītības iestādēm.  

Ilgtspējības indikatori sektorā 

Tūrisms – UAC finansējums, apmeklētāju skaits, mājas lapas unikālo apmeklētāju 

skaits, viesu skaits novada viesu uzņemšanas infrastruktūras objektos, svētceļnieku skaits. 

Sektora apgrozījums, sektorā tieši vai netieši strādājošo uzņēmumu vai citu ekonomisko 

aktivitāšu skaits. 

Lauksaimniecība un pārtikas ražošana – nodarbināto skaits nozarē, nozares bruto 

apgrozījums, pašapgādes tirgus apgrozījums, eksportēto produktu skaits, valsts atbalsta 

eksportam saņemšana, zemnieku saimniecībās saražotās produkcijas daļa. 

1.3. Sociālā vide 

Pamatelementi 

Virzošie spēki. Domes darbība, iedzīvotāju aktivitāte, tradīcijas kultūras jomā, it īpaši 

latgaliskās identitātes stiprināšanā. Vēlme apturēt depopulāciju novadā. Kristīgo vērtību 

nozīme sadzīvē un novada dzīvē kopumā. 

Sasniegumi. Lielākajā daļā novada izveidota samērā laba, vairumā gadījumu 

apdzīvotības struktūrai atbilstoši nokomplektēta, pietiekamas kvalitātes sociālā infrastruktūra: 

izglītības, kultūras, veselības aprūpes iestādes, u.c. Sociālās izslēgtības riska grupām reģionālā 

griezumā – sociālo pakalpojumu attīstības programmas nostādnes. Dažādu konfesiju kristiešu 

savstarpējā cieņa un vērtību atzīšana. 

Problēmas. Pagastu centros nav pieejams pilns sociālo pakalpojumu klāsts, ko daļēji 

nosaka mazs iedzīvotāju skaits un atbilstošas noslodzes nepietiekamība. Depopulācija 
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situāciju saasinās, ja sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzturēšanas pasākumi būs 

nepietiekami, papildu drauds ir arī konkurence no blakus teritorijām. 

Attīstības potenciāls. Iespējas pilnvērtīgi izmantot to objektu potenciālu, kas novadā 

jau ir, vispirms, papildinot un dažādojot izglītības iespējas. Tādējādi tiks gan labāk piesaistīti 

pašu cilvēki, gan radīsies pieplūdums no ārienes. Iespējas nokomplektēt trūkstošos 

pakalpojumus kopā ar citiem papildus pakalpojumiem, izmantojot ārējā finansējuma 

piesaistīšanu. 

SVID analīzes tabula 

Stiprās puses Vājās puses 

o Laba iedzīvotāju izglītība 

o Izglītība ir konkurētspējīga, ar labu 

potenciālo resursu 

o Attīstītas bērnu brīvā laika pavadīšanas 

iespējas Aglonā 

o Visos pagastos ir kultūras centri un 

bibliotēkas 

o Daudzveidīga un apjomīga pabalstu 

sistēma 

o Attīstīta sporta un kultūras infrastruktūra 

o Reliģisko konfesiju sadarbība, neraugoties 

uz daudzveidību un atšķirībām 

o Laba infrastruktūra Aglonas centrā 

o Demogrāfija 

o Skolēnu skaita samazināšanās 

o Trūkst kvalitatīvu lauksaimniecības produktu 

o Bezdarbs 

o Dzeramā ūdens kvalitāte, nepietiekamas 

apgādes teritorijas 

o Komunikācijas trūkums starp pagastiem un to 

iedzīvotājiem 

o Nesakārtota kanalizācija, nepietiekami daudz 

pieslēgumu 

o Skolu materiāli tehniskā bāze 

o Veselības aprūpe, zobārsts, veselības profilakse 

o Uzņēmēju un uzņēmīgu cilvēku trūkums 

o Komunikācijas stratēģijas trūkums 

o Nav novada izglītības koncepcijas,  

o Nav vienojošu, tradicionālu pasākumu 

o sadarbība ar baziliku 

Iespējas Draudi 

o Veselības aprūpes dienas centrs 

o Tālākizglītība, apmācības programmas 

o Sporta, kultūras dzīves attīstīšana 

o Ezeru apsaimniekošana 

o Iespējas sniegt sociālos pakalpojumu visam 

Latgales reģionam 

o Kultūras menedžmenta attīstība 

o Sociālā uzņēmējdarbība caur ES fondiem 

o Izglītības iestāžu popularizēšana 

o Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība 

o Zemes jautājumu nesakārtotība kavē attīstību 

(privatizācija, īpašumtiesības) 

o Bezdarba tālāks pieaugums 

o Skolu slēgšanas draudi 

o Speciālistu, darbaspēka aizplūšana 

o Grausti 

o Zemi ienākumi kā iedzīvotājiem, tā pašvaldībai 

Sektoru savstarpējās saites  

Dabas vide. Labklājībā dzīvojoši un izglītoti cilvēki atbildīgāk izturas pret dabas vidi, 

turklāt viņiem ir arī iespējams ieguldīt vairāk līdzekļu vides sakopšanā un uzturēšanā. 

Ekonomiskā vide. Ekonomiskās labklājības celšanās nodrošinās iedzīvotāju iespēju 

pilnvērtīgi saņemt un izmantot sociālās infrastruktūras pakalpojumus un attīstīt šo 

infrastruktūru tālāk. Depopulācijas apturēšana radīs vairāk iespēju uzņēmējiem darbaspēka 

piesaistē. Sociālo problēmu risināšana arī paaugstina cilvēku konkurētspēju darba tirgū. 

Sakrālais tūrisms kā tieša saite starp ekonomiku un garīgajām vērtībām. 
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Pārvaldība un komunikācija. Sociālās infrastruktūras attīstīšana ir tiešs novada 

pārvaldības uzdevums. Veiksmīga komunikāciju stratēģija ir papildus stimuls novada 

atpazīstamībai un pastarpināti caur ekonomisko attīstību sekmē iedzīvotāju nodrošinātību.  

Ilgtspējības indikatori sektorā  

Izglītība: skolēnu skaits “atslēgas” klasēs, pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu 

skaits, pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītību, interešu izglītības izmantotāju skaits un 

sadalījums pa veidiem. 

Kultūra: bibliotēku fondu apjoms, tā papildināšana un atjaunošana, kultūras iestāžu 

piedāvāto nodarbību (kolektīvu, pulciņu) dažādība un apmeklētība, līdzdalība. Kultūras 

vajadzībām izdalīto budžeta līdzekļu apjoms.  

Sports: organizētās formās iesaistīto sportistu skaits, sporta vajadzībām izdalīto 

budžeta līdzekļu apjoms. 

Veselības aprūpe: iedzīvotāju daļa, kas primārās veselības aprūpes pakalpojumus 

izmanto novadā un savā pagastā. 

Sociālā aprūpe: kopējais sociālās palīdzības apjoms, sociālā fonda apjoms un tā 

sniegtā finansējuma daļa kopējā sociālās palīdzības apjomā. 

Sabiedriskā kārtība, drošība: riska grupu ģimeņu skaits, ar kārtību saistīto 

administratīvo pārkāpumu skaits, noziedzīgo nodarījumu skaits. 

1.4. Pārvaldība un komunikācija 

Pamatelementi 

Virzošie spēki. Domes vadības centieni izveidot labu pārvaldes sistēmu no vienas 

puses; iedzīvotāju prasības pēc pārvaldes uzlabošanas no otras puses. Izpratne par 

komunikācijas lomu pārvaldības sekmēs. 

Sasniegumi. Reāli paveikti un pabeigti projekti, tai skaitā infrastruktūras projekti kā 

iespēju un labas gribas apliecinājumi. Plānošanas darba nozīmības apzināšanās. Reāla 

sadarbība ar Aglonas baziliku. 

Problēmas. Novada daļu neapmierinoša savstarpējā saistība, vienotas identitātes 

nepietiekamība, nepietiekams resursu pārvaldības potenciāls, nepietiekams ārējā finansējuma 

piesaiste.  

Attīstības potenciāls. Vairumā jomu labs darbinieku sastāvs un vairāku pārvaldības 

jomu pozitīvi kritisks izvērtējums. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana. Komunikācijas 

līdzekļu pilnvērtīga izmantošana un to spektra paplašināšana. 
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SVID analīzes tabula 

Stiprās puses Vājās puses 

o Bazilika, Karaļkalns, Maizes muzejs, 

2. Pasaules Kara liecību ekspozīcija – kā 

zīmols 

o Bazilikas kora skola – nosaukums atpazīstams 

arī ārzemēs 

o Aglona kā Latgales simbols 

o Projektu vadība 

o Daudz projektu īstenošanas procesā 

o Ūdenssaimniecības objektu notiekošā 

rekonstrukcija ciemos 

o Visos pagastos ir kultūras centra filiāles 

o Daudzveidīga un apjomīga pabalstu sistēma 

o Attīstīta sporta un kultūras infrastruktūra 

o Aglonas pagastā nav savas pārvaldes 

o Komunikācijas stratēģijas trūkums 

o Nav novada izglītības koncepcijas, esošo 

pakalpojumu vienveidība 

o Maz vienojošu, tradicionālu pasākumu 

o sadarbība ar baziliku 

o Novada vēsturiskais aspekts nepietiekami 

sistemātiski pētīts un apzināts 

o Pašvaldība un tās iestādes ir lielākais darba 

devējs 

o Dzeramā ūdens kvalitāte, nepietiekamas 

apgādes teritorijas 

o Nepietiekama komunikācijas starp domi, 

pagastiem un iedzīvotājiem 

o Nepietiekama skolu materiāli tehniskā bāze 

o Nepietiekami attīstīta un pieejama veselības 

aprūpe, zobārsts, veselības profilakse 

Iespējas Draudi 

o Kultūras menedžmenta attīstība 

o Komunikācijas veidošana ar iedzīvotājiem 

o  Pašvaldības ceļu sakārtošana ar ES fondu 

palīdzību 

o Pašvaldības SIA, nodibinājumu izveidošana 

o Sociālā uzņēmējdarbība caur ES fondiem 

o Kora skolas tālāka izaugsme 

o Valsts atbalsts tūrisma infrastruktūrai 

o Sadzīves pakalpojumu centra izveidošana 

o Izglītības iestāžu popularizēšana 

o Pārrobežu sadarbība 

o Sakārtot procesu vadību, ieviest kvalitātes 

vadības sistēmu 

o UAC kapacitātes palielināšana 

o Pabalstu sistēmai jāmotivē nodarbinātības 

meklēšanu 

o ES fondu izmantošana 

o Sporta, kultūras dzīves attīstīšana 

o Nelietderīga cilvēkresursu izmantošana – 

sadrumstalošanās mazsvarīgos jautājumos. 

Nesakārtota procesu vadība 

o Nepietiekoša komunikācija starp lēmējvaru 

un izpildvaru 

o Darba un kultūras tikuma zudums 

 

Sektoru savstarpējās saites 

Dabas vide. Pārvaldības sekmes un projektu attīstīšana sekmēs vides tīrību, ainavas 

sakoptību. 

Sociālā vide. Tiešs darbs infrastruktūru attīstīšanā, komplektēšanā piesaista 

iedzīvotājus. Sekmīgs komunikācijas darbs veicina novada un pagasta identitātes attīstību 

iedzīvotāju apziņā, veicina viņu vēlmi palikt novadā, patriotismu. Sadarbība ar Aglonas 

baziliku. 
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Ekonomiskā vide. Infrastruktūras projekti, novada zīmolu attīstīšana un izglītības 

iestāžu iespēju izmantošana sekmēs uzņēmējdarbības attīstību. Sadarbība ar Aglonas baziliku. 

Ilgtspējības indikatori sektorā  

Novada pārvaldība: iedzīvotāju skaits, novada dzīves vides vērtējums, pārvaldības 

darba vērtējums, pašvaldību vēlēšanu rezultāti. 

Novada komunikācija: novada avīzes tirāža, mājas lapas unikālo apmeklētāju skaits, 

domes komunikācijas vērtējums, iedzīvotāju identitātes pašnovērtējums, iekšējās 

pārvietošanās intensitāte. 

2. SVID ANALĪZES KOPSAVILKUMS 

2.1. Novada kopējās īpatnības 

Veicot SVID analīzi, tika konstatēti vairāki raksturojumi, kuri nebija saistāmi ar kādu 

noteiktu dimensiju, sektoru, jomu, sabiedrības mērķgrupu, u.t.t., bet raksturo novadu kopumā 

vai arī faktorus, kuru ietekmes uz novadu ir neapšaubāmas, taču tie atrodas ārpus novada 

ietekmju telpas. Šie faktori ir tieši tikpat nozīmīgi, kā konkrētajās jomās konstatētie. Analīze 

zemāk bāzējas gan uz šiem punktiem, gan uz visu to, kas konstatēts ilgtspējības dimensiju 

griezumā. 

Stiprās puses Vājās puses 

o Daba, ezeri 

o Bazilika un tās kora skola kā zīmols 

o Bagāts kultūras mantojums 

o Ūdenssaimniecības objektu notiekošā 

rekonstrukcija ciemos 

o Stipri uzņēmēji lauksaimniecībā, lauku 

tūrismā 

o Daudz projektu īstenošanas procesā 

o Izglītības sistēma ir konkurētspējīga, ar labu 

potenciālo resursu 

o Visos pagastos ir kultūras centri, sporta 

infrastruktūra 

o Daudzveidīga un apjomīga pabalstu sistēma 

o Reliģisko konfesiju sadarbība, neraugoties uz 

daudzveidību un atšķirībām 

o Aglona kā Latgales simbols 

o Pārvaldības darbinieku laba izglītība 

o Nepietiekama dzeramā ūdens kvalitāte un 

ūdenssaimniecības tīklu aptvertās teritorijas 

o Nav atkritumu šķirošanas 

o Novada vēsturiskais aspekts nepietiekami 

sistemātiski pētīts un apzināts 

o Grausti 

o Uzņēmēju un uzņēmīgu cilvēku trūkums 

o Bezdarbs 

o Nepietiekams atbalsts uzņēmējdarbībai 

o Nav lielu, spēcīgu uzņēmumu 

o Ceļu infrastruktūras kvalitāte 

o Nav attīstīta zivsaimniecība 

o Nav novada izglītības koncepcijas, esošo 

pakalpojumu vienveidība, nepietiekama skolu 

materiāli tehniskā bāze 

o Demogrāfijas stāvoklis un skolēnu skaita 

samazināšanās 

o Nav vienojošu, tradicionālu pasākumu. 

o Pilnveidojama vietējā veselības aprūpe, 

zobārsts, veselības profilakse 

o NVO aktivitāte 

o Izpildvara nav pietiekami nošķirta no 

lēmējvaras 

o Pārvaldības komunikācijas stratēģijas 

trūkums 

o Komunikācijas trūkums ar iedzīvotājiem 

Iespējas Draudi 

o Kultūrvēsturiskā materiāla apzināšana, 

saglabāšana 

o Kultūrvēsturisko objektu bojāeja, ainavu 

degradējoši grausti 
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o Ezeru apsaimniekošana, zivsaimniecības un 

zvejas tūrisma attīstīšana 

o Alternatīvās enerģijas avoti 

o Ceļu infrastruktūras attīstība, pašvaldības ceļu 

sakārtošana ar ES fondu palīdzību 

o Sociālā uzņēmējdarbība caur ES fondiem 

o UAC kapacitātes palielināšana 

o novada domes atbalsts uzņēmējiem 

(meklēt iespējamās atbalsta formas) 

o Valsts atbalsts tūrisma infrastruktūrai 

o Sadzīves pakalpojumu centra izveidošana 

o Izglītības iestāžu nostiprināšana ar 

tālākizglītību un specializētām apmācības 

programmām 

o Kultūras menedžmenta un sporta attīstība 

o Iespējas sniegt noteikta veida sociālos 

pakalpojumu visam Latgales reģionam 

o Pabalstu sistēmas reorganizācija, motivējot 

nodarbinātības meklēšanu 

o Veselības aprūpes dienas centrs 

o Aktivizēt sadarbību ar baziliku un kora skolu 

o Pašvaldības komunālo pakalpojumu sniedzēja 

organizatoriskais risinājums 

o Sakārtot pašvaldības procesu vadību, ieviest 

kvalitātes vadības sistēmu 

o Pārrobežu sadarbība 

o Nespēja nodrošināt virsmas ūdeņu kvalitātes 

prasības 

o Krīzes turpināšanās, maksātnespējas risks 

pašvaldībai 

o Darba un kultūras tikuma zudums 

o Privātā sektora pretsabiedriska darbība 

o Turpinās depopulācija un iestājas tās sekas 

attiecībā uz infrastruktūru un ekonomiku 

o Turpinās nesakārtota procesu vadība un 

nepietiekoša visu līmeņu komunikācija 

o Valdības nekonsekvence politikā, 

likumdošanā, birokrātijas palielināšanās. 

2.2. Novada attīstības unikālie punkti  

Novada attīstības unikālos punktus var konstatēt, kopīgi analizējot stiprās puses un 

iespējas. Unikālie punkti ir tie, kas parāda novada atšķirības no līdzīgām, blakus esošām vai 

konkurējošām teritorijām vai pat tādi, kas kādu īpašu apstākļu dēļ var būt raksturīgi tikai un 

vienīgi Aglonas novadam. 

2.2.1. Novada zīmols un tā radītās iespējas  

Aglonas novada zīmols parādās gan SVID analīzē, gan vīzijā un ir raksturīgs tieši ar 

savu unikalitāti – tas tāds nevar būt nevienai citai teritorijai. Zīmolam ir divi pamatelementi – 

ezeru un ainaviskā bagātība un Aglonas bazilika ar tās reliģiskajiem svētkiem un 

infrastruktūrām. Ir arī vairāki vietējie zīmoli, kuru nozīme var krasi palielināties (piem. 

Karaļkalns, Maizes muzejs). Ir mērķtiecīgi turpināt izstrādāt novada zīmolu un tā 

programmas; tas varētu būt viens no pirmās kārtas attīstības uzdevumiem, kas neprasa lielus 

līdzekļus, nav atkarīgs no kādiem ārējiem apstākļiem un to var sākt darīt nekavējoties. 

2.2.2. Ūdeņu un ainaviskā bagātība  

Kombinācijā ar apstākli, ka Aglonas novads reģiona plānošanas griezumā atrodas 

tūrisma perspektīvās attīstības teritorijā “Ezerzeme”, novadam ir unikālas iespējas attīstīt šīs 

bagātības sniegtās iespējas viesu piesaistei, ieskaitot atbalsta pamatojumu no valsts un arī ES 

fondu finansētos projektos. Ūdeņu un ainavas potenciāla izmantošanas raksturs labi saskan arī 

ar valsts tūrisma attīstības stratēģiju “…izbaudi nesteidzoties!” – nelieli viesu uzņemšanas 

objekti ainaviski skaistās vietās, bez masu pasākumiem, bet ar salīdzinoši labu noslodzi. 

Labas iespējas izvairīties no pārlieka sezonalitātes iespaida, attīstot arī ziemas perioda 
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īpatnību izmantošanu. Vasarā – dabas tūrisms, atpūta pie ūdeņiem, makšķerēšana, aktīvā 

atpūta. Ziemā – slēpošana, kamanu izbraukumi, zemledus makšķerēšana. Visu gadu – 

Latgales pirts tradīcijas, vietējie pārtikas un amatniecības produkti. 

Līdzās minētajam, ezeru izmantošana zivsaimniecībā arī var būt pietiekami laba 

perspektīva novada ekonomiskajā attīstībā. Pieprasījums pēc kvalitatīvas zivju produkcijas 

pastāvīgi pieaug visos tirgus līmeņos. 

Viens no pirmajiem pasākumiem ir publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānu izstrāde, 

kas ļautu konkretizēt un diferencēt dažādu ezeru izmantošanu, lai dažāda veida darbības 

īstenošanā nerastos konfliktsituācijas. Vienlaikus tas nodrošinātu dabas aizsardzības prasību 

ievērošanu; it īpaši specifiskās prasības, kur tādas ir noteiktas. Šādi plāni ir arī pamatojums 

līdzekļu piesaistei konkrētu rīcību attīstīšanai. 

2.2.3. Sakrālā tūrisma iespēju izmantošana  

Aglonas bazilika ir unikāls attīstības faktors ne tikai novada vai reģiona, bet arī valsts 

griezumā un arvien vairāk sāk iegūt starptautisku raksturu. Tā ir ne tikai valsts katoļu galvenā 

svētvieta, bet izcili godājama vieta arī citu konfesiju piederīgiem. Šobrīd galvenais pasākums, 

kas ar to ir saistīts, ir Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kas katru gadu 

15. augustā piesaista daudzus tūkstošus svētceļnieku. 

Svētceļnieku izmitināšana un apgāde gan rada lielas iespējas novada uzņēmējiem un 

zemes īpašniekiem, gan vienlaikus rada arī problēmas vides un drošības jomās. Pārdomāta 

pagaidu infrastruktūra viesu uzņemšanai un sadarbība ar bazilikas vadību ir nepieciešams 

priekšnosacījums iespēju izmantošanai un problēmu mazināšanai. 

Iespējamā svētvietas ranga paaugstināšana varētu palīdzēt zināmā mērā izlīdzināt 

sezonalitātes iespaidu.  

Šai jomā nedrīkst aizmirst arī citus novada dievnamus, kas vairāk gan ir dažādu 

konfesiju ticīgo vietējie garīgās dzīves centri, taču ir nozīmīgi kā skaisti un ainaviski vērtīgi 

arhitektūras objekti. 

2.3. Novada prioritāri likvidējamie vājumi  

Tie ir jānovērš pirmām kārtām, lai varētu izmantot konkrētās iespējas. Iegūst, kopīgi 

analizējot vājo pušu un iespēju kvadrātus, t.i., atrodot, kādas iespējas attiecas tieši uz vājajās 

pusēs minēto. 

2.3.1. Novada komunikācijas stratēģija  

Pārvaldības komunikācija sastāv no trim daļām: 

 pārvaldības iekšējā komunikācija; 

 komunikācija ar novada interešu grupām; 

 komunikācija ar ārējām interešu grupām. 

Pirmie divi punkti vislielākā mērā ir saistīti ar pašas pārvaldības sakārtošanu, bet 

trešais ir novada tēla – gan iekšējā, gan ārējā – veidošana. Ir nepieciešams izstrādāt šādu 

pasākumu plānu un, saprotams, konsekventi to realizēt. Novada vienības stiprināšanas 

nolūkos sevišķa uzmanība jāpievērš starppagastu komunikācijai un novada vienību 

stiprinošiem pasākumiem. 
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Iekšējai komunikācijai ir lielāka loma novada sociālajā sfērā, kamēr ārējai ir tiešāka 

nozīme ekonomikas attīstīšanai. Tai ir jāveicina novada un tā zīmolu atpazīstamība divos 

aspektos: 

 informācija par novadā pieejamo kā instruments viesu piesaistīšanai (resp., 

vietējā tūrisma mārketings); 

 uzņēmējdarbības vides informēšana par potenciāliem partneriem un investīciju 

iespējām novadā. 

2.3.2. Izglītības sistēmas stabilizēšana  

Skolēnu skaita samazināšanās kritisko ietekmi var kompensēt ar pasākumiem, kas 

padara vietējo izglītības sistēmu pievilcīgu arī skolēniem no citurienes – Krāslavas, Dagdas, 

apkārtējiem novadiem. Izglītības sistēmai ir jāpiedāvā programmu dažādība, kas ļautu 

skolniekiem apgūt zināšanas profesijās, kuras ir pieprasītas vietējā vidē – dažāda veida amati, 

lauksaimniecība, situācijas mērogiem atbilstošas pamatiemaņas uzņēmējdarbībā. 

Efektivitāti veicinās internātu kombinēšana ar ceļu un sabiedriskā transporta 

infrastruktūras sakārtošanu. 

2.3.4. Tehnisko infrastruktūru sakārtošana  

Šī ir programmas dārgākā daļa, ko visticamāk, nav iespējams paveikt viena plānošanas 

pasākumu vidēja termiņa cikla ietvaros. 

Aktuāla ir ceļu sakārtošana, kam Aglonas novada kontekstā ir trīs pamatfunkcijas: 

 uzlabot pakalpojumu pieejamību un attīstīt satiksmi starp novada daļām; 

 novērst negatīvo iespaidu uz iebraucējiem, it īpaši no rietumvalstīm, kuri ir 

pieraduši pie būtiski labākas ceļu kvalitātes; 

 nodrošināt stabilu plūsmas pieaugumu velotūrismam, ar tā izvērsto maršrutu 

sistēmu. 

Pirmkārt, ir jāaranžē ceļu posmi pēc to nozīmības un stāvokļa, lai varētu atrast 

efektīvākos spēka pielikšanas punktus. Iespējams, ka ir mērķtiecīgi daļu valsts ceļu pārņemt 

pašvaldības aprūpē. Ceļu tīkla sakārtošana daļēji var notikt par ES līdzekļiem. 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sakārtošana ir otrs kritiski svarīgs uzdevums – it 

īpaši Aglonā un tās apkārtnē, ievērojot vides kvalitātes stāvokli Cirīšu ezerā un sasniedzamos 

mērķus šai jomā. Nodrošinātība ar ūdensvadu un kanalizāciju pozitīvi atsaucas uz mājokļu 

komforta līmeni. 

2.4. Prioritārie draudi  

Tie apdraud attīstību un pie to neitralizācijas ir jāstrādā pirmām kārtām. Iegūst, 

analizējot stipro pušu un draudu kvadrātus, proti, to, kas apdraud stipro pušu izmantošanas 

iespējas. 

2.4.1. Depopulācija kā drauds sociālajai infrastruktūrai un novada 

saimnieciskajai kapacitātei  

Emigrācija un iedzīvotāju dabiskās kustības raksturs (mirstības pārsvars pār 

dzimstību) ir galvenais un prioritārais drauds novada labklājībai. Pastāv vairākas iedarbību 

grupas šī drauda ietekmes mazināšanai: 

 radīt novadā apstākļus, kas sekmē dzimstību un padara neizdevīgāku 

emigrāciju; 
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 orientēties uz augstāku pakalpojumu kvalitāti mazākam iedzīvotāju skaitam (kas 

faktiski ir arī pirmo apstākli stimulējoša stratēģija); 

 piesaistīt iedzīvotājus no citām teritorijām, orientējoties uz inteliģenci un 

kvalificētu darbaspēku. 

Līdzās darba tirgus iespējām, fundamentāls faktors ir izglītības sistēmas 

konkurētspēja. Līdz ar to ir ļoti nozīmīga vispirms esošā līmeņa nezaudēšana, bet tālāk arī 

unikālu apstākļu un pakalpojumu piedāvājums. Šie faktori ir savā starpā nesaraujami saistīti; 

pietiekami daudz skolēnu atvieglo sistēmas attīstīšanu, bet savukārt attīstīta sistēma labāk 

notur skolēnus uz vietas. 

Svarīgi ir nostiprināt skolu administratīvās kapacitātes, kam kā pozitīvas sekas ir labu 

mācībspēku piesaiste. 

2.4.2. Nepārdomāta valsts politika pašvaldību finanšu sadalē  

Galvenais iespējamais scenārijs: pašvaldībām tiek deleģētas arvien jaunas funkcijas, 

taču tām neseko finansējums. 

Apstākļi, kas nav vietējās pārvaldības ietekmes sfērā, jo to nosaka nepārdomāta valsts 

reģionālā politika no vienas puses un vājš pašvaldību lobijs valsts pārvaldībā no otras puses. 

Pēdējo lielā mērā nosaka arī no reģioniem deleģētu deputātu faktiska neesamība Saeimā un 

Pašvaldību savienības nepietiekamā ietekme uz likumdevēju. 

Sekas: sociālā pakalpojuma kvalitātes un kvantitātes samazināšanās, dzīvesvides 

degradācija, depopulācija. 

3. PRIORITĀRĀS INTEGRATĪVĀS PROBLĒMJOMAS 

3.1. Problēmjomu identifikācija  

Problēmjomu identifikācijas galvenais avots līdzās SVID analīzēm bija grupu 

intervijas, kas notika Aglonā 2011.gada 11.maijā. Atbilstoši galvenajām sabiedrības 

mērķgrupām, kas ir būtiskākie interesenti novada attīstības problemātikā, tika izveidotas sešas 

interviju grupas. Darbs ar katru interviju grupu ilga apmēram vienu stundu. Šai laikā 

noskaidrojās attiecīgo grupu viedokļi par novada stāvokli, attīstību, tās problēmām un 

iespējām. Zemāk ir dots īss pārskats par katras grupas konstatēto. 

Visas intervijas notika Aglonas novada domes telpās, izņemot sarunu ar Aglonas 

bazilikas pārstāvjiem, kas notika bazilikas administrācijas telpās. 

Analizējot šos viedokļus, kā arī SVID analīzes rezultātus un novada izpētes rezultātus, 

tika identificēta virkne integratīvo problēmjomu. Šeit ar integratīvo problēmjomu saprotama 

tāda problēma vai problēmu grupa, kas attiecas vienlaikus uz dažādām ilgtspējības 

dimensijām. Tas nozīmē, ka liekot uzsvaru uz risinājumiem šais problēmjomās, mēs 

vienlaikus panākam novada sociāli ekonomiskās attīstības stāvokļa uzlabošanos un drošāk 

varam spriest par uzlabošanās tendenču stabilitāti ilgākā posmā. Faktiski tas nozīmē, ka 

sekmējam novada ilgtspējīgu attīstību, ievērojot sabiedrības mērķgrupu vajadzības un 

sabalansējot tās ar mūsu rīcībā esošajiem resursiem, tai skaitā dabas resursiem. 

Šādu problēmjomu skaits ir ļoti liels, tāpēc, vadoties no attīstības plānošanas darba 

stratēģiskajām prioritātēm, no tām tika atlasītas deviņas. Tas nenozīmē, ka citās jomās 

nevarētu notikt kādi attīstības pasākumi, taču uzskaitītās jomas attiecībā uz novada 
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pārvaldības resursu (pirmām kārtām, finanšu un cilvēkresursu) iesaistīšanu ir prioritāras un kā 

tādas iekļaujamas attīstības programmas rīcību sarakstā pirmām kārtām. 
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3.1.1. Novada dome 

Dimensija Viedokļi, problēmas (konspektīvi) 

Daba, kultūrvide 

Grausti 

Ezeri netiek reāli apsaimniekoti 

Pašvaldības mežu apsaimniekošana nenotiek apmierinoši 

Daudz bīstamu koku un sabiedrības viedoklis par to, ka tie nav 

apsaimniekoti 

Ekonomika, infrastruktūras 

Sociālā vide 

Ceļi – dome dara tik, cik atļauj finanšu līdzekļi 

Latvenergo + vietējā mazā enerģētika 

Zemes īpašumu sadrumstalotība kavē ražošanas attīstību 

Sociālais centrs – doktorāts + pārējie servisi 

Darba vietu trūkums 

Konstatējums: labs sabiedriskais transports uz Preiļiem, citur – vājāks 

Skolas – tehniski ir kārtībā 

Bezdarbs + iedzīvotāju izbraukšana - skolnieku skaita samazināšanās 

Nostādne: jāsaglabā tautas nami, bibliotēkas, pagasta pārvaldes visos 

pagastos 

Jānodrošina skolēnu pārvadāšana (autobusi) 

Pārvaldība un komunikācija Jāsakārto pagastu pārvalžu funkcijas 

Kapu problēma – daudz mazas, neapmierinoši apsaimniekotas 

kapsētas 

Neapmierinoša komunikācija ar iedzīvotājiem 

Informācija tiek nodrošināta ar Mājas lapu, avīzi un citiem 

informācijas līdzekļiem, cilvēki nāk paši uz pārvaldēm, lai saņemtu 

informāciju, bet trūkst kapacitātes lēmumu skaidrošanai 

Domes telpu ierobežotība – domei nav savu pietiekamu telpu resursu 
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3.1.2. Komunālā saimniecība  

Vide Viedokļi, problēmas (konspektīvi) 

 

Attīrīšanas iekārtu jaudas noslodzei ir visumā atbilstošas. Attīrīšanas 

iekārtas – Kastuļinā divas, Aglonā strādā viena, Jaunaglonā ir, bet 

nestrādā, Šķeltovā, Grāveros – pa vienai 

Daba, kultūrvide 
Ezeri – nav apsaimniekošanas plānu visiem ezeriem. Ar baziliku 

vajadzētu vienošanos par tās ūdeņu apsaimniekošanu 

Ekonomika, infrastruktūras 

Karjeru problēmas – nav pietiekamu resursu ceļu uzturēšanai 

Elektroenerģētika: Problēma – nāk klāt jauni objekti, bet tarifi aug 

Ceļu bīstamība ziemā. Apsaimniekošana – savas tehnikas nav, iznomā. 

Atbildīgais ir, vasarā problēmas, jo zemnieku tehnika aizņemta lauku 

darbos. Vajag: mazo ekskavatoru ar universālu aprīkojumu (ap 40 

tūkst. Ls). Mazā “rokas” tehnika ir 

Nepieciešams jauns auto pacēlājs domes transporta apkopšanai, būtu 

vēlams arī kāds papildus darbinieks, jo darba ir pietiekami daudz. 

Ugunsdzēsēju mašīnas, traktori veci, aktuāls jautājums ir par tehnikas 

uzlabošanu 

Par pirts pieslēgšanu kanalizācijas tīklam 

Sociālā vide 

Internets – ir Lattelecom, arī citi provaideri 

Siltumapgāde centralizēti ir tikai izglītības iestādēs un daudzdzīvokļu 

mājās 

Pārvaldība 

Plānojama pašvaldības SIA vai komunālo pakalpojumu aģentūras 

veidošana 

Funkcijas pamazām centralizējas 

Kapsētu nesakārtotība (kapu reģistrs!), bīstamie koki 

Vieglo mašīnu parks nolietojies 
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3.1.3. Uzņēmēji 

Vide Viedokļi, problēmas (konspektīvi) 

Daba, kultūrvide 
Publiski izmantojami atkritumu konteineri, vasarā biotualetes 

Putekļi no grantētajiem ceļiem 

Ekonomika, infrastruktūras 

Ceļu problēma: centrs asfaltēts, labi sakopts. Šķeltovas  ceļš sliktā 

stāvoklī. Pašvaldībai ieteicams pārņemt, lai varētu piesaistīt līdzekļus 

sakārtošanai 

UAC – vajadzētu darboties arī vakaros pēc pl 18.00 

Tūrisma inventāra nomas attīstīšana – laivas, divriteņi. 

Trūkst labiekārtotu atpūtas vietu, kas rada grūtības ar tūristiem. 

Nepieciešams uzņēmēju klubs 

Sociālā vide 

NVO viedoklis – krīzes (dienas) centra un sabiedrisko attiecību 

programmas vajadzība 

Problēmas ar svētvietas telpu stāvokli no drošības viedokļa 

Drošībai – vēlama videonovērošana. Apsardzes problēmas – nedroša 

vide 

Peldvieta: novads cer uz baznīcas attieksmes maiņu. Jāatjauno 

glābšanas dienestu uz ūdens 

Svētceļnieki – jāplāno, jāorganizē un jākoordinē svētceļnieku 

uzņemšana 

Pārvaldība un komunikācija 

Aglonas ciema un novada marketinga stratēģija 

Vēlētos labāku sadarbību pašvaldībai ar baziliku. Būtu veidojama 

pastāvīgā koordinācijas komiteja = baznīca + dome + uzņēmēji 

Informācijas trūkums: potenciāliem klientiem maz iespējas uzzināt par 

to, kas notiek pagastos. Trūkst prezentācijas materiālu, uzziņu 

materiāla internetā. Jāuzlabo norāžu sistēma 

Kapsētu apsaimniekošana 
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3.1.4. Izglītība un kultūra  

Vide Viedokļi, problēmas (konspektīvi) 

Vispārējais stāvoklis Skolnieku skaita samazināšanās 

Ekonomika, 

infrastruktūras 

Daudzas lietas iesāktas – elektrotīklu renovācija, energoefektivitātes un 

siltināšanas projekts Aglonas vidusskolā, piesaistīts ES finansējums 

Sociālā vide 

(izglītības 

infrastruktūra) 

Internātvidusskolā nav sporta zāles; projekts ir, bet nav finansējuma 

Datori ir novecojušies (kopā ar programmatūru). Klasēs būtu nepieciešamas 

interaktīvās tāfeles 

Vecāki bērniem pamatskolu galvenokārt , izvēlas uz vietas novadā 

Bērnudārzam , internātvidusskolai – sporta zāles projekts apstājies 

Bibliotēku attīstību ietekmē ierobežotais finansējums 
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3.1.5. Sociālais sektors un NVO 

Vide Viedokļi, problēmas (konspektīvi) 

Daba, kultūrvide Graustu bīstamība – arī saistošo noteikumu jautājums 

Ekonomiskā vide Kā aktivizēt cilvēkus, kuri ir labi praktiķi, bet bez izglītības. Tādu novadā ir daudz 

Sociālā vide 

Latgaliskās + latviskās identitātes stiprināšana 

Daugavpils Saules mākslas skolas filiāle 

Brīvā laika pavadīšanas centrs reāli pieejams tikai Aglonā, citur nav 

Darbaspēka – pabalstu problēma: pabalsti ir nepieciešami, bet demotivē cilvēkus 

SAC „Aglona”– trūkst klientu, liels skaits darbinieku, kas varētu tikt samazināts  

SAC „Aglona”- Ir tehniskie palīglīdzekļi un sadarbība ar Vācijas vēstniecību par 

humāno palīdzību. Klientu problēmu faktiski nosaka nespēja maksāt: pensijas tam 

nav pietiekamas, bet radinieki nespēj veikt līdzmaksājumu 

Telpas –SAC „Aglona”– pašlaik stingra orientācija uz rehabilitāciju. Nesen 

renovētas. Izņemot tehniskos līdzekļus, viss atbilst ES normām. Maksimālā 

ietilpība ir 60 vietas.  Ir cilvēki, kas grib aiziet, jo nevar apmaksāt + konkurence 

no citiem novadiem. Pašvaldība piedāvā šo pakalpojumu 

Ir sadarbība ar Sarkano Krustu. Iedzīvotājiem nav kur atstāt ziedojumus. 

Risinājums ir nevalstiskā sektora darbībā, kas var organizēt gan savākšanu, gan 

izdalīšanu 

NVO vēlama lielāka aktivitāte 

Drošības, alkoholisma problēmas. Vēlama pašvaldības policija vai analoģiskas 

struktūras 

Laika pavadīšanas problēma tiem, kas ar sabiedrisko transportu iebrauc Aglonā, 

pusstundā nokārto darīšanas 

Pārvaldība, 

komunikācija 

Vienas pieturas aģentūra realizējama tādā veidā, ka katrā pagasta centrā jābūt 

cilvēkam, kas nevis vienkārši pieņem un nodod papīrus, bet ir reāli lietas kursā 

par visu. Pārvaldības speciālistu apmācība šim nolūkam 
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3.1.6. Aglonas bazilika 

Vide Viedokļi, problēmas (konspektīvi) 

Kultūrvide 
Ir izstrādāta svētvietas attīstības koncepcija 

Būs jauns konkordāta līgums, kas Aglonas statusu paaugstinās 

Ekonomiskā vide 

Sadarbība ar uzņēmējiem –kā īpašumu noma tad, kad tas aktuāli 

Klostera un ģimnāzijas ēkas – nav līdzekļu atjaunošanai. Bet ļoti labi varētu 

izmantot jaunatnes hosteļiem, svētceļotāju izmitināšanai. Nepieciešama 

daudzpusīga sadarbība. Ģimnāzijas telpas varētu būt novada administratīvais 

centrs, arī Mūžizglītības centra vieta 

Sociālā vide 

15.augusts: sabrauc vairāk nekā 100 000 cilvēku – uz 4328 vietējiem 

iedzīvotājiem 

Pludmale – ir iespējas pārcelt 200 metrus tālāk (baznīca akceptē, bet pašvaldībā 

ir iebildumi, jo tas prasot ievērojamus līdzekļus) 

Kapu apsaimniekošana – nav saimnieciskā mehānisma, bet intereses lielā mērā 

sakrīt ar pašvaldības interesēm. Varētu būt funkcijas deleģēšana 

Pārvaldība un 

komunikācija 

Ir sadarbība ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. Grūtības sadarboties ar 

ugunsdzēsējiem– klosteris (18.g.s.ēka) neatbilstot ugunsdrošības normām un 

tāpēc jāslēdz. Ar Latvenergo īpašu problēmu nav, atskaitot apsaimniekošanas un 

pieslēgumu dārgās izmaksas 

Baznīcai un pašvaldībai ir reāla sadarbība 
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3.2. Problēmjomu definēšana  

3.2.1. Kopsavilkums: galvenās problēmas un problēmjomas ilgtspējības 

dimensiju griezumā 

Dabas un kultūrvide D 

 Ūdeņu apsaimniekošana un tās organizēšana. 

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana un paplašināšana. 

 Atkritumu apsaimniekošana intensīva tūrisma periodā. 

 Graustu un koku bīstamība. 

 Pašvaldības mežu apsaimniekošana nenotiek apmierinoši. 

 Putekļi no grantētajiem ceļiem. 

 Aglonas bazilikas attīstības koncepcija telpiskās plānošanas un statusa izmaiņu 

kontekstā. 

Ekonomiskā vide E 

 Lielākās daļas ceļu stāvoklis ārpus centra, ceļu uzturēšana un bīstamība ziemā. 

 Tūrisma infrastruktūras sakārtošana: informatīvās norādes, inventāra noma, 

drošība, labierīcības. 

 Baznīcas sadarbība ar uzņēmējiem un pašvaldību īpašumu apsaimniekošanā. 

 Elektroenerģētika: tarifu augšana, apgādes slikta kvalitāte. 

 Nepieciešams uzņēmēju klubs, praktiķu aktivizēšana. 

 Sociālās infrastruktūras objektu pieslēgšana komunikāciju tīkliem. 

Sociālā vide S 

 Latgaliskās un latviskās identitātes stiprināšana. 

 Skolnieku vadāšana – autobusu un ceļu problēma. 

 Skolu inventāra morālā un fiziskā nolietošanās. 

 Sociālo pakalpojumu kopums: dienas centrs un tā darbības dažādošana, 

pakalpojumu centrs, krīzes centrs. 

 Nevalstiskā sektora aktivizācija sociālajā darbā. 

 Sociālās un fiziskās drošības problēmas; bērnu drošības un mikrovides 

uzlabošana. 

 Peldvieta: kompromiss ar baziliku vai iespējas mainīt tās vietu. 

 100 000 svētceļnieku klātbūtnes radītās iespējas un problēmas. 

Pārvaldība un komunikācija PK 

 Kapu apsaimniekošana, tai skaitā kapu reģistra izveidošana un bīstamo koku 

novākšana. 

 Pārvaldības un sociālo objektu telpu resursu nepietiekamība. 

 Pārvaldības efektivitātes uzlabošana novada un vietējās pārvaldēs. 

 Komunikācijas uzlabošana visos pārvaldības aspektos un līmeņos. 
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3.2.2. Prioritārās integratīvās problēmjomas  

Prioritātes atlasītas, balstoties uz: 

1. analīzi, kas sniedz ziņas par novada attīstības unikālajiem punktiem, prioritāri 

likvidējamiem vājumiem un prioritāri likvidējamiem draudiem; 

2. pašvaldības iespējām rīkoties dotajā jomā, tai skaitā risinājumus panākt ātri un ar 

nelielām izmaksām; 

3. problēmas saistību ar citiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem, jo vienas šādas 

problēmjomas “izstrāde” ļauj iegūt lielāku efektu plašākā problēmu lokā; 

4. speciālistu izteiktajiem viedokļiem; 

5. plašākas sabiedrības viedokļiem. 

Ņemot vērā, ka nekad un nekādos apstākļos nav iespējams vienlaikus risināt visus 

pārvaldības uzdevumus, ir atlasītas tālāk uzskaitītās prioritārās problēmjomas. 

1. Ūdeņu apsaimniekošanas stratēģija. Ezeri 

2. Izglītības un kultūras sistēmas nostiprināšana un tās iespēju izmantošana 

cilvēku piesaistē novadam. IzglKult 

3. Komunālā SIA vai citas organizācijas formas izveidošana. Komunālās 

saimniecības sakārtošana, tehniskās infrastruktūras uzlabošana un pašvaldības 

īpašumu apsaimniekošana. Ceļi un pagastu savstarpējā satiksme un ceļu 

uzturēšana TehInfra 

4. Novada komunikācijas stratēģija. Aglonas vārds kā zīmols un tā attīstīšana. 

Starppagastu komunikācija un novada vienība. KStrat 

5. Sociālo pakalpojumu un iestāžu komplektēšana, attīstība un potenciāla 

izmantošana. SocIest 

6. Sadarbība ar reliģiskajām organizācijām saimnieciskos jautājumos. Bazn 

7. Vides sakopšana un uzturēšana Vide 

Katrai jomai ir izveidots ar zilu izcelts saīsinājums, kas ieveidots ērtības un īsuma 

labad, tālāk tiek izmantojot problēmjomu nosaukumus pasākumu plānos, u.c. vietās. 
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3.3. Prioritāro integratīvo problēmjomu analīze 

3.3.1. Ceļi un pagastu savstarpējā satiksme un ceļu uzturēšana  

Vērtības. Pastāvošs ceļu tīkls. Atsevišķu ceļu posmu apmierinoša kvalitāte. 

Apmierinoša saistība ar infrastruktūras centriem ārpus novada. 

Nodomi. Sasaistīt pagastu centrus un novada daļas, šo ceļu tīklu uzlabojot kvalitatīvi 

un kvantitatīvi. 

Resursi politikas īstenošanai. Novada administratīvais resurss procesa iniciēšanai un 

vadībai. ES fondi, kas orientēti uz reģionu vietējo attīstību. 

Instrumenti. Novada attīstības programma un teritorijas plānojums kā pamatojums. 

Novada ceļu attīstības programma kā tiešais instruments. Pašvaldības komunālo dienestu 

organizācija (piem. pašvaldības aģentūra vai SIA) kā tiešais pasūtījuma izstrādātājs. Domes 

projektu daļa kā pieteikumu sagatavotājs. 

Politikas principi. Nodrošināt novada teritorijas iespējami vienmērīgu attīstību, 

nepieļaut “nomaļu” veidošanos un depopulāciju novada dzīvojamos centros, uzlabojot 

saistību šiem centriem savā starpā un ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem. 

Darbības virzieni. Panākt ceļu noteiktu posmu nodošanu pašvaldības rīcībā, kas ļautu 

piesaistīt līdzekļus šo ceļu uzlabošanai un apkopei ārpus tiešas un no novada neietekmējamas 

atkarības no valsts budžeta. Strādāt ar iespējamiem finanšu donoriem līdzekļu piesaistei. 

Indikatori 

 Iedzīvotāju skaits apdzīvotās vietās; 

 Skolēnu skaits mācību iestāžu indikatorklasēs (pirmā un pēdējā); 

 Sociālās infrastruktūras iestāžu komplektācija; 

 Satiksmes intensitāte būtiskajos ceļu posmos. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Novada ceļu attīstības programma un tehniskais uzdevums ceļu rekonstrukcijas 

projektam: sagatavo pašvaldības komunālā dienesta speciālisti. Dokumentu iesniegšana 

Satiksmes ministrijā: Komunālais dienests. Finansējuma pieteikumu izstrāde: domes attīstības 

nodaļa. Pozitīva iznākuma gadījumā par tālāko procesu atbild pašvaldības iepirkuma 

komisija. 

Komunikācija 

Iekšējā komunikācija ir apmierinoša, jo nepieciešamību apzinās lielākā daļa 

sabiedrības mērķgrupu. Ārējā komunikācija: ar Satiksmes ministriju par attiecīgo ceļa posmu 

apsaimniekošanu (projekts). Ar iespējamiem finanšu donoriem ES (projekts), ar LR Finanšu 

ministriju līdzfinansējuma nepietiekamības gadījumā. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

Uzraudzības elementi: atskaitīšanās par plānošanas un tehnisko dokumentu izstrādi 

(faktu), par dokumentu iesniegšanu un virzību satiksmes ministrijā. Atskaitīšanās par projektu 

realizāciju notiek finansētāju paredzētajā kārtībā. 
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3.3.2. Novada komunikācijas stratēģija. Aglonas vārds kā zīmols un tā 

attīstīšana. Starppagastu komunikācija un novada vienība.  

Vērtības. Aglonas novada nosaukums, tā asociācija ar Latgali kopumā, ar Aglonas 

baziliku un tradicionālajiem reliģiskajiem svētkiem. Asociācija ar ezeru un ainavisko 

bagātību. 

Nodomi. Stiprināt novada iekšējo un ārējo identitāti, izstrādājot novada simboliku un 

leģendu, popularizējot novada zīmolu un uzņēmumu zīmolus. Stiprināt komunikāciju starp 

pagastiem un iedzīvotājiem. 

Resursi politikas īstenošanai. Novada un pagastu kultūrvēsturiskās un reliģiskās 

tradīcijas, domes administratīvais resurss, aktīva sabiedrības līdzdalība procesā. 

Instrumenti. Domes rīkoti publicitātes pasākumi un informatīvās kampaņas, dalība 

pasākumos ārpus novada, starptautiskā sadarbība ar līdzīgām teritorijām. 

Politikas principi. Izcelt novada unikalitāti, veicināt atpazīstamību dažādos mērogos, 

stiprināt iedzīvotāju identitāti gan novada, gan pagastu mērogos. 

Darbības virzieni. Konkursi, kopēji kultūras pasākumi novadā, dalība tūrisma un 

uzņēmējdarbības informācijas struktūrās. 

Indikatori: 

 Novada mājas lapas www.aglona.lv unikālo apmeklētāju skaits; 

 Aglonas nosaukuma lietojuma biežums pazīstamākajos interneta portālos; 

 Valstu skaits, uz kurām produkciju eksportē novada ražotāji; 

 Pārvaldības komunikācija iedzīvotāju vērtējumā. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Par komunikācijas stratēģijas izstrādāšanu un realizēšanu visos posmos atbild novada 

dome. Ir noteikts speciālists, kura darba pienākumos ietilpst sabiedrisko attiecību jautājumi. 

Par pārvaldības-iedzīvotāju komunikāciju atbild dienesti, kam adresēti iesniegumi un/vai no 

kuriem tiek gaidīta informācija par struktūrvienības darbu. 

Komunikācija 

Novada iekšējā komunikācija: regulāra informācijas publicēšana, speciāli 

komunikācijai veltītas aktivitātes. Ārējā komunikācija: sadarbība ar mēdijiem, 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām. 

Uzraudzības elementi 

Pasākumu plāna izpildes kontrole. 

file:///F:/www.aglona.lv
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3.3.3. Komunālās saimniecības sakārtošana, tehniskās infrastruktūras 

uzlabošana un īpašumu apsaimniekošana  

Vērtības. Esošā infrastruktūra un informācija par to. Pieredzējuši speciālisti. Paveikti 

un sagatavošanā esoši ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti. Sekmīgi funkcionējoša 

atkritumu savākšanas sistēma. Pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. 

Nodomi. Pēc iespējas visas apbūves teritorijas, it īpaši dzīvojamo apbūvi aptvert ar 

centralizētām ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmām. Visas kanalizācijas sistēmas apgādāt 

ar NAI, kur tās nav. Esošas NAI rekonstruēt, saskaņojot to jaudu ar faktisko notekūdeņu 

daudzumu. Iekārtot šķidro atkritumu no individuālajām kanalizācijas iekārtām pieņemšanas 

vietas pie NAI. Ar atkritumu šķirošanu aptvert visus ciemus. 

Resursi politikas īstenošanai. Kvalificēti darbinieki komunālās saimniecības sektorā. 

Pašvaldības līdzfinansējums un ES līdzekļu piesaiste. 

Instrumenti. Pašvaldības komunālās saimniecības organizācija, kooperācija ar 

uzņēmējiem, kuru rīcībā ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi. Administratīvie instrumenti 

pārkāpumu gadījumiem. Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plāns. 

Politikas principi. Orientēšanās uz vides sakārtošanu un pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanu. PPP principa maksimāli plaša izmantošana. 

Darbības virzieni. Esošās infrastruktūru dokumentācijas sakārtošana, tehnisko 

sistēmu audits. Tehnisko un līdzekļu piesaistes projektu izstrādāšana un realizēšana. 

Informatīvās kampaņas. Partnerības darbs ar atkritumu apsaimniekotājiem. 

Indikatori: 

 Apbūves teritoriju daļa, kas aptverta ar ūdensvada un kanalizācijas 

pakalpojumiem; 

 Iedzīvotāju daļa, kas nodrošināta ar ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem; 

 NAI darbības rādītāji; 

 Iedzīvotāju daļa, kas šķiro atkritumus; 

 Siltumapgādei piesaistīto telpu platības un siltumapgādes tarifi. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Domes attīstības komiteja par stratēģijas detalizēšanu un rīcību plānošanu, kā arī par 

finansējuma pieteikumiem. Budžeta komisija par līdzfinansējuma izdalīšanu. Komunālās 

saimniecības vadība un pagastu pārvaldes par operatīvo plānošanu, tehnisko projektu izstrādi 

un darbu veikšanu. 

Komunikācija 

Iedzīvotāju informēšana, iesniegumu pieņemšana un apstrāde. Sadarbība ar atkritumu 

apsaimniekotājiem. Informatīvās kampaņas. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu projekti. Atkritumu savākšanas un šķirošanas 

attīstības tehniskais plāns. Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plāns, tai skaitā 

mežu apsaimniekošana. 
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3.3.4. Ūdeņu apsaimniekošanas stratēģija  

Vērtības. Novada virsmas ūdeņu bagātība – ezeri un tos ietverošā ainava. Reģiona 

ietvaros izveidotais un plaši pazīstamais Ezerzemes tēls. 

Nodomi. Panākt ezeru efektīvu izmantošanu atbilstoši sabiedrības un novada 

ekonomikas vajadzībām un nenonākot pretrunā ar vides saglabāšanas prasībām. 

Resursi politikas īstenošanai. Domes speciālisti, finansējums teritorijas plānojuma 

izstrādei, bagātīga informācija. 

Instrumenti. Teritorijas plānojums kā galveno principu un prioritāšu noteicējs. Ezeru 

apsaimniekošanas plāni un tiem atbilstošie pašvaldības saistošie noteikumi. 

Politikas principi. Noteikt ūdenstilpēs aizliegtās, atļautās un ieteicamās darbības. 

Ezeru specializācija aktīvajai atpūtai, zvejas tūrismam un saimnieciskajai zvejai. Pēc iespējas 

pieskaņoties jau esošajai dažādu ūdeņu teritoriju izmantošanai un ievērot to tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju intereses, kuri šai sfērā jau darbojas un izmanto ezeru sniegtās 

iespējas. 

Darbības virzieni. Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde un pieņemšana ar novada 

domes saistošajiem noteikumiem. 

Indikatori: 

 virsmas ūdeņu kvalitātes rādītāji; 

 izsniegto makšķerēšanas atļauju skaits; 

 izsniegto zvejas licenču skaits; 

 saimnieciskās nozvejas vērtība (naudas izteiksmē); 

 pie ūdeņiem izveidoto atpūtas vietu skaits un apmeklētība. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Par prioritāšu noteikšanu atbild teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs, deleģējot to 

teritorijas plānojuma izstrādātājiem. Ezeru apsaimniekošanas plānus, atbilstoši prioritāšu 

sarakstiem, izstrādā novada speciālisti kopā ar pieaicinātiem ekspertiem. Dome atbild par 

attiecīgo līdzekļu piešķiršanu/piesaisti. 

Komunikācija 

Izstrādāto plānu sabiedriskā apspriešana, kopīgs darbs ar uzņēmējiem un ezeru krastu 

zemes īpašniekiem. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

1. Ezeru apsaimniekošanas plānu prioritāšu saraksts (teritorijas plānojumā), 

2. Ezeru apsaimniekošanas plāni, 

3. Domes lēmumi par attiecīgu saistošo noteikumu pieņemšanu, 

4. Informācija domes gada pārskatos par paveikto. 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģiskās vadlīnijas  33 

3.3.5. Domes darba optimizācija  

Vērtības. Labi izglītoti un kvalificēti darbinieki novada domē. Izpratne par novada 

pārvaldības organizāciju un tās trūkumiem. 

Nodomi.. Veidot noteiktu, caurspīdīgu lēmumu pieņemšanas sistēmu. Izslēgt politisko 

lēmumu ietekmi uz saimnieciskām lietām. 

Resursi politikas īstenošanai. Galvenais resurss šeit ir domes darbinieku kvalifikācija 

un deputātu labās gribas potenciāls. 

Instrumenti. Pašvaldības nolikums, kas ļauj reorganizēt pārvaldību. Pārvaldības 

kvalitātes vadības standarti. 

Politikas principi. Visu pušu labas gribas izrādīšana politisko kompromisu 

panākšanai. 

Darbības virzieni. Izveidot pagastu pārvaldes kā vietējos pārvaldības pakalpojumu 

saņemšanas centrus un nodrošināt kvalitatīvu atgriezenisko saiti ar šo pakalpojumu 

saņēmējiem. Ilgtermiņa perspektīvā – kvalitātes vadības sistēmas ieviešana. 

Indikatori: 

 Pārvaldības darba vērtējums iedzīvotāju skatījumā; 

 Pašvaldības realizētie sociālās un tehniskās infrastruktūras projekti: projektu 

skaits, finansējuma apjoms un tā ieguves un izlietošanas struktūra. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Par visu procesu kopumā atbild domes deputāti. Saimnieciskās pārvaldības struktūras 

vadītāja pārziņā. 

Komunikācija 

Starpgrupu komunikācija domes ietvaros starp speciālistiem un domes deputātiem. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

1. Domes gada pārskati 

3.3.6. Izglītības sistēmas nostiprināšana un tās iespēju izmantošana 

cilvēku piesaistē novadam 

Vērtības. Izglītības infrastruktūra, kuru iespējams izmantot izglītošanai amatos un 

dažādās uzņēmējdarbības jomās, it īpaši lauksaimniecībā. Pārvaldības un izglītības iestāžu 

vadības izpratne par problēmu. 

Nodomi. Izglītot lauksaimniecībā strādājošos un gatavot viņiem maiņu, realizējot 

lauksaimniecības un tūrisma pamatu apguvi novada skolās. Atbalstīt jauniešus, kas apgūst 

komerczinības. 

Resursi politikas īstenošanai. Izglītības iestāžu darbinieku intelektuālais kapitāls, 

apmaksāts ar budžeta un piesaistītajiem ES līdzekļiem. Telpu, zemju resursi: iespēja izmantot 

pašvaldības nekustamos īpašumus kā mācību teritorijas. 

Instrumenti. Izglītības iestāžu individualizētu attīstības programmu izstrāde. 

Materiāli tehniskās bāzes attīstīšana un profilēšana. Pašvaldības zemes mācību teritoriju 

iekārtošanai. 
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Politikas principi. Vietējos izglītības infrastruktūras pakalpojumus padarīt pievilcīgus 

arī to potenciāliem izmantotājiem ārpus novada. Profilēšanās atbilstoši darba tirgus un novada 

specifikas vajadzībām. 

Darbības virzieni. Skolās ieviest profesionālās ievirzes apmācību, kā iespējamo 

papildizglītību programmu, kursu un pulciņu veidā. Virzieni: lauksaimniecība, amatniecība, 

pārtikas rūpniecība, lauku tūrisms; komerczinības kā sastāvdaļa visās šais jomās. Publicitātes 

kampaņas, galvenokārt Preiļos, Rēzeknē, Daugavpilī, Dagdā. Maksimāla izglītības 

infrastruktūras esošo resursu izmantošana. 

Indikatori: 

 Papildizglītības dažādu formu izmantotāju skaits; to papildizglītības izmantotāju 

skaits, kas iebrauc novadā no citurienes. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Domes vadība atbild par programmu kopumā, kopā ar uzņēmēju organizācijām – par 

izglītības vadības konsultēšanu. Izglītības iestāžu vadītāji – par konkrēto programmu 

izstrādāšanu. Domes attīstības nodaļa – par līdzekļu piesaistes projektu izstrādi. Sabiedrisko 

attiecību speciālists – par informācijas kampaņām. 

Komunikācija 

Ar zemnieku saimniecībām un ražotājiem – par iespējamām prakses vietām, mācību 

teritoriju apsaimniekošana. Ar izglītojamiem – informācijas kampaņas novadā, Rēzeknē, 

Dagdā, Daugavpilī, Krāslavā un citur. Sekmju demonstrējumi atbilstoša profila forumos. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

Mācību iestāžu attīstības plāni. Uzraudzības ziņojums – par konkrēto rīcību, pasākumu 

izpildi. 

3.3.7. Sociālo pakalpojumu un iestāžu komplektēšana, attīstība un 

potenciāla izmantošana 

Vērtības. Pilns sociālās infrastruktūras iestāžu un pakalpojumu komplekts lielākajā 

daļā novada teritorijas. Pieredzējuši speciālisti, materiāli tehniskā bāze. Iespējas trūkstošo 

pakalpojumu izvietošanai. 

Nodomi. Izveidot Aglonā, bet tālākajā laika posmā arī citos pagastu centros 

daudzfunkcionālu sadzīves  pakalpojumu sniegšanas vietas. Paredzama vieta, dažādu sadzīves 

pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, it īpaši sociāli atbalstāmajām grupām; Aglonā arī 

zobārstniecības vai zobu higiēnas kabineta ierīkošanai. 

Izglītības iestādēs ieviest profilējošas programmas vietējiem apstākļiem aktuālu 

praktisko profesiju apguvei. Sakārtot izglītības iestāžu infrastruktūru, pirmām kārtām sporta 

būves (sporta laukums pie bērnudārza). 

Resursi politikas īstenošanai. Pašvaldības telpu un finanšu resursi, ES līdzekļu 

piesaistīšana. Privātā sektora līdzdalība. 

Instrumenti. Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana, PPP izmantošana. 

Politikas principi. Nodrošināt sociālo pamatpakalpojumu pieejamību visiem novada 

iedzīvotājiem. Nodrošināt papildpakalpojumu spektru visiem, kam tie nepieciešami. 
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Nepieciešamības gadījumā sniegt sociālo palīdzību, organizējot to caur sociālā dienesta, NVO 

un brīvprātīgo darbu. 

Noturēt savus skolēnus un piesaistīt tos no blakus teritorijām ar kvalitatīvu un 

praktiskas iemaņas sniedzošu izglītības vidi. Nostiprināt skolēnu veselību ar sportiskajām 

aktivitātēm un informatīvo darbu. 

Darbības virzieni. Ēku un telpu meklēšana, pielāgošana, renovēšana un vajadzības 

gadījumā arī būvniecība. Uzņēmēju un NVO informēšana par sociālo pakalpojumu sniegšanas 

iespējām. Skolās – profilējošo programmu ieviešana. Sporta infrastruktūras nokomplektēšana. 

Indikatori: 

 Iedzīvotāju cikliskā migrācija ārpus novada pēc noteiktiem pakalpojumiem; 

 Iedzīvotāju apmierinātība ar pieejamo pakalpojumu spektru un kvalitāti; 

 Apgūto līdzekļu apjoms, to veidošanās un izlietojuma struktūra. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Par vietu un telpu izvēli: atbildīgais par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. Par 

projektu izstrādi un ārējo līdzekļu piesaisti: attīstības nodaļa. 

Komunikācija 

Ar personām un uzņēmējiem, kas sniedz pakalpojumus: prasības, noteikumi, 

priekšrocības. Iedzīvotāju informēšana par pakalpojumu pieejamību un, ja nepieciešams, 

izmantošanas noteikumiem. Uzraudzības ziņojums – par konkrēto rīcību, pasākumu izpildi. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

Pašvaldības deklarācija par infrastruktūras centru saglabāšanu. 

Uzraudzības ziņojums – par konkrēto rīcību, pasākumu izpildi. 

3.3.8. Sadarbība ar reliģiskajām organizācijām saimnieciskos jautājumos  

Vērtības. Aglonas bazilika un citas sakrālās celtnes kā svētvietas un kultūras 

pieminekļi. Baznīcas svētki un notikumi kā vispārnacionāla mēroga vērtības.  

Nodomi. Panākt, lai baznīcas īpašumi, kurus baznīca pati šobrīd apsaimniekot nespēj 

(kapsētas, ēkas), tiktu uzturēti kārtībā un izmantoti atbilstoši to nozīmei, lai nodrošinātu 

objektu saglabāšanu un funkcionēšanu atbilstoši visu iesaistīto interešu grupu izdevīgumam 

un vajadzībām. 

Resursi politikas īstenošanai. Galvenais resurss ir pušu labā griba un atziņa, ka 

situāciju jāmaina pozitīvā virzienā. Pašvaldības resursi – administratīvā kapacitāte, spēja 

piesaistīt publisko finansējumu. Baznīcas resursi – reliģiskie svētki, nekustamie īpašumi. 

Uzņēmēju resursi –sniegt pakalpojumus svētceļniekiem. 

Instrumenti. Trīspusējās sadarbības padomes lēmumi, projektu sagatavošana un 

realizēšana. 

Politikas principi. Izmantot iespējas, ko sniedz baznīcas svētki un baznīcas 

nekustamie īpašumi, kurus baznīca pati šobrīd nespēj apsaimniekot. Sadarbība balstās uz 

trīspusēja izdevīguma principiem. 
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Indikatori: 

 Novada uzņēmēju ekonomiskās darbības rādītāji kopumā un svētceļojumu 

sezonā; 

 Svētceļnieku/ tūristu atsauksmes par pakalpojumu kvalitāti. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Visu triju pušu atbildība- dome, baznīca, uzņēmēji.  

Komunikācija 

Triju pušu savstarpējā komunikācija: konsultatīvās sēdes, triju pušu padomes 

dibināšana un darbība. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

1. Triju pušu padomes nolikums un memorands vai deklarācija. 

2. Atskaites par kopīgi realizētiem saimnieciskiem projektiem. 

3.3.9. Vides sakopšana un uzturēšana  

Vērtības. Dabas un ainaviskā vide 

Nodomi. Panākt, lai līdz minimumam samazinātos no individuālām mājsaimjniecībām 

nākošais vides piesārņojums – notekūdeņi, atkritumi. Sakopt ainaviskās vērtības, īpaši novada 

un pagastu centros, pie ezeriem. 

Resursi politikas īstenošanai. Pašvaldības administratīvā kapacitāte, dalība atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumā. Nevalstisko organizāciju darbība. 

Instrumenti. Pašvaldības saistošie noteikumi, ieteikumi mājsaimniecību īpašniekiem.  

Politikas principi. Pašvaldības saistošie noteikumu ievērošana par atkritumu 

apsaimniekošanu, vienlaikus piedāvājot risinājumus. Sabiedrības iesaiste kopējo teritoriju 

sakopšanā. 

Darbības virzieni. Panākt visu mājsaimniecību iesaistīšanos atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā. Panākt, lai visās individuālajās mājsaimniecībās būtu videi 

draudzīgs notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums. Panākt, lai būtiski mazinātos kopējo 

teritoriju (meži, ceļmalas) piesārņojums. 

Indikatori: 

 mājsaimniecību daļa, kas pieslēgtas kanalizācijas tīkliem; 

 mājsaimniecību daļa, kurās ir videi draudzīgi notekūdeņu risinājumi; 

 mājsaimniecību daļa, kurām ir līgums ar atkritumu apsaimniekotāju; 

 iedzīvotāju daļa, kurus aptver atkritumu šķirošanas sistēma; 

 talku dalībnieku skaits un viņu savākto atkritumu apjoms. 

Pārvaldības cikla nodrošinājums 

Atbildības sadale 

Par saistošo noteikumu un atbilstošu risinājumu izstrādi un attiecīgu lēmumu 

pieņemšanu atbild dome. Dome arī atbild par komunikāciju ar NVO, piedaloties un deleģējot 

sakopšanas talku rīkošanu. 
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Komunikācija 

Dome – nevalstiskais sektors, dome – iedzīvotāji; atgriezeniskā saite no iedzīvotājiem 

ierosinājumu un pieprasījumu skaits. Dome – atkritumu apsaimniekotājs – sadarbība un 

ietekme caur līdzdalības pārstāvniecību. 

Dokumentācija un uzraudzības elementi 

1. NVO ziņojumi, 

2. Pašvaldības gada pārskati, 

3. Informācija no atkritumu apsaimniekotāja. 
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II .  PRIEKŠLIKUMI RĪCĪBU PROGRAMMAI 

UN VIDĒJA TERMIŅA PLĀNOŠANAI  

1. NOVADA SPECIALIZĀCIJA UN PRIORITĀRI ATBALSTĀMĀS 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMAS AGLONAS NOVADĀ 

Saskaņā ar novada attīstības stratēģiskajiem mērķiem, tiek definētas saimnieciskās 

darbības nozares, kurās  darbība Aglonas novadā tiek īpaši atbalstīta un veicināta: 

 lauku tūrisms, sakrālais tūrisms, dabas, izglītības un aktīvās atpūtas 

tūrisms un tūrismu apkalpojošās nozares; 

 lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība; 

 ezeru apsaimniekošana. 

 

 Īpaši atbalstīta un veicināta ir  

 uz atjaunojamiem resursiem balstīta enerģētika; 

 amatniecība, mājražošana; 

 lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošana; 

 izglītības un sociālo pakalpojumu sniegšana, infrastruktūru uzturēšana; 

 attālinātais darbs un uzņēmējdarbība intelektuālā darba jomās. 

Principā tiek atbalstīta arī jebkura cita veida saimnieciskā darbība, ja tā: 

– rada jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem; 

– neapdraud novada dabas un kultūras vērtības; 

– nesamazina iedzīvotāju īpašumu vērtību; 

– rosina pārcelties uz dzīvi novadā strādājošos no citām teritorijām; 

– ir ētiski pieņemama. 

Priekšroka pašvaldības pasūtījuma izpildē tiek dota novada vietējiem ražotājiem un 

pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apvienojušies kooperatīvās vai citās kopdarbības formās. 

 
Pašvaldības īpašā loma attiecībā pret kaimiņu novadiem : 

Sakrālā tūrisma organizācija; 

Sporta un aktīvās atpūtas organizācijas centrs;  

Sociālās aprūpes centra kompetence; 

Novada izvēlētie stratēģiskie projekti ir balstīti vietas salīdzinošajās priekšrocībās, 

tradīcijās un veido pamatu sadarbībai ar kaimiņu pašvaldībām. 

 

2. RĪCĪBAS VIRZIENI UN RISINĀMIE UZDEVUMI 

Rīcību priekšlikumu sarakstu izstrādāja attīstības plānošanas seminārā Aglonā 2011. 

gada 30. augustā. Sarakstam stratēģijas ietvaros principā ir priekšlikumu raksturs. To 

precizēja attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas gaitā un pēc tam atlasīja un iestrādāja 

investīciju plānā pasākumus, kas ir reāli izpildāmi no esošo vai piesaistāmo resursu viedokļa.  
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Katrai rīcībai ir sava “izcelsmes” vide, ilgtspējības vide (dimensija), uz kuru tā attiecas 

pirmām kārtām. Tai pašā laikā ir saskatāmas ciešākas vai vājākas saites arī ar citām 

ilgtspējības dimensijām. Katrs pasākums vai to grupa arī risina problēmas kādā no desmit 

prioritārajām integratīvajām problēmjomām, bet lielākā daļa attiecas pat uz divām no tām. 

 

1.TABULA 

Vidēja termiņa prioritāte  Rīcības virzieni Uzdevumi 

VP1 - Darba vietu 

radīšana uz tūrisma, 

lauksaimniecības un ezeru 

apsaimniekošanu balstītu 

tautsaimniecību nozaru 

attīstību, uzņēmējdarbības 

aktivizēšana 

RV1.1 

Uzņēmējdarbības 

veicināšana 

U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības 

konsultāciju pieejamību 

U1.1.2: Nodrošināt uzņēmējdarbības 

atbalstu 

U1.1.3: Nodrošināt novada uzņēmēju 

marketingu un veicināt pieredzes 

apmaiņu 

U1.1.4: Jauniešu iesaiste 

uzņēmējdarbībā 

U1.1.5: Nodrošināt teritorijas 

mārketingu 

VP2 - Novada 

kultūrvēsturisko un dabas 

resursu saglabāšana 

RV2.1: Kultūrvides 

attīstība 

U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai 

nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība 

U4.1.2: Kultūrvides saglabāšana un 

pilnveidošana  

VP3- Infrastruktūras 

attīstība  un Vides 

kvalitātes uzlabošana 

RV3.1. Tehniskās 

infrastruktūras attīstība 

un labiekārtošana 

U3.1.1: Infrastruktūras attīstības 

sekmēšana 

U3.1.2: Ūdenssaimniecības attīstība 

U3.1.3.: Satiksmes drošības un 

organizācijas uzlabošana 

U3.1.4: Karjeru apsaimniekošana 

U3.1.5: Teritorijas labiekārtošana 

VP4– Efektīvas pārvaldes 

nodrošināšana 

RV4.1. Pārvaldes, 

pašvaldības iestāžu un 

uzņēmumu kapacitātes 

stiprināšana 

U4.1.1: Paaugstināt pārvaldes, 

pašvaldības iestāžu un uzņēmumu 

kapacitāti ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanai 

U4.1.2: Uzlabot pakalpojumu 

sniegšanas kvalitāti 

VP5 – Izglītības kvalitātes 

un pieejamības 

nodrošināšana 

RV5.1. Izglītības 

kvalitātes un 

pieejamības 

nodrošināšana 

U5.1.1: Izglītības pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana 

U5.1.2: Izglītības iestāžu renovācija 

un energoefektivitātes paaugstināšana 

U5.1.3: Interešu un profesionālās 

ievirzes izglītības pieejamība un 

attīstība 

VP6 – Sociālās, veselības 

un sporta infrastruktūras 

RV6.1. Sociālās 

aizsardzības un 

U6.1.1: Sociālās palīdzības 

infrastruktūras attīstība 
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Vidēja termiņa prioritāte  Rīcības virzieni Uzdevumi 

sakārtošana 

 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamība un attīstība 

U6.1.2: Iedzīvotāju informēšana par 

pieejamajiem pakalpojumiem 

U6.1.3: Uzlabot novada iedzīvotāju 

sociālo drošību 

RV6.2: Sporta un 

aktīvās atpūtas 

pakalpojumu attīstība 

U6.2.1: Izveidot un labiekārtot 

aktīvās atpūtas infrastruktūru 

U6.2.2: Sacensību un sporta pasāku-

mu organizēšana 

U6.2.3: Sacensību un sporta pasāku-

mu organizēšana. Aktīvās atpūtas 

pasākumu popularizēšana novadā un 

Latvijā 

 

Gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt Attīstības 

programmas darbības laikā, ņemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo 

pašvaldības budžetu. 
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2.1. Aktivitāšu rezultatīvie rādītāji  

2.TABULA 

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

Nodrošināt 

uzņēmējdarbības 

konsultāciju 

pieejamību 

Uzņēmējdarbību un ārējo investīciju ienākšanas 

veicinošas politikas izstrāde un realizācija 

Domes 

deputāti, 

UAC 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Izstrādāta ārējo investīciju ienākšanas 

veicinoša politika 

Informācijas apkopošanu par atbalsta iespējām 

uzņēmējdarbībā un izplatīšanu mājas lapā 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists, 

UAC 

Pastāvīgi Pašvaldība Apkopota informācija par atbalsta 

iespējām uzņēmējdarbībā, kas pieejama  

novada mājas lapā 

Organizēt regulāras Novada vadības un 

uzņēmēju tikšanās, veidot biznesa dārzu vidi 

UAC Pastāvīgi Pašvaldība Notiek regulāras uzņēmēju tikšanās 

(vismaz reizi ceturksnī) 

Nodrošināt 

uzņēmējdarbības 

atbalstu 

Uzņēmējdarbības garantiju fonda izveidošana. 

Sociālas uzņēmējdarbības atbalsts 

UAC, 

Domes 

deputāti, SD 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Pašvaldība ir izveidojusi 

uzņēmējdarbības atbalsta fondu ar 

skaidriem nosacījumiem un kritērijiem 

Atbalsts attālinātai un mobilai uzņēmējdarbībai, 

privātā un publiskā partnerība  

Pašvaldība, 

UAC 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir pieejama informācija pašvaldības 

mājas lapā par šāda atbalsta iespējām un 

nosacījumiem atbalsta saņemšanai  

Nodrošināt 

novada uzņēmēju 

marketingu un 

veicināt 

pieredzes 

apmaiņu 

Regulāra informācijas sniegšana par labajiem 

piemēriem masu mēdijos, gan vietējos, gan 

Latvijas mērogā 

UAC, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Pastāvīgi Pašvaldība Regulāri tiek sniegta informācija presē 

un internetā par novada sasniegumiem 

Starptautiskās sadarbības veicināšana, 

sadraudzības pilsētu tīkla veidošana 

Attīstības 

nodaļa, 

Sabiedrisko 

attiecību 

2012-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Sabiedrisko attiecību speciālists risina 

jautājumu par iespējamām sadarbības 

aktivitātēm gan reģiona ietvaros gan 

ārpus tā 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

speciālists 

Atbalsts novada uzņēmējdarbības 

popularizēšanai reģiona, Latvijas un 

starptautiskās izstādēs 

UAC, 

Attīstības 

nodaļa, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Pastāvīgi Pašvaldība Regulāri tiek sniegta informācija par 

novada uzņēmēju darbībām un 

sasniegumiem presē un internetā 

Jauniešu iesaiste 

uzņēmējdarbībā 

Jauno uzņēmēju atbalsts - grantu konkurss Domes 

deputāti, 

UAC 

Pastāvīgi Pašvaldība Regulāri tiek rīkoti jauno uzņēmēju 

konkursi un atbalstīti savos centienos 

Jauno speciālistu piesaiste Domes 

deputāti, 

Izpild- 

direktors 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek informēta sabiedrību par 

iespējām jauniem speciālistiem rast 

darba vietu novadā 

Veicināt jauniešu apmācības uzņēmējdarbībā 

lauku apvidū 

Domes 

deputāti, 

UAC 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Tiek organizēt interesanti pasākumi 

jauniešiem par uzņēmējdarbības 

iespējām novadā 

Nodrošināt 

teritorijas 

mārketingu 

Novada zīmola veidošana un pozicionēšana 

(ģerbonis un devīze) 

Domes 

deputāti, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2012 Pašvaldība Izstrādāts konkursa nolikums par novada 

zīmolu, ģerboni un devīzi 

Tūrisma mārketinga pasākumu plānošana un 

īstenošana 

UAC, 

Izpild-

direktors 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāts tūrisma mārketinga 

pasākumu plāns 

Kultūras 

aktivitāšu 

Radošo amatu nama izbūve Aglonā KC, UAC, 

Izpild-

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir uzbūvēts radošo amatu nams 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

veikšanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

attīstība 

direktors 

Inventāra iegāde Kastuļinas, Šķeltovas, Grāveru 

un Aglonas saieta namiem 

KC, 

Pārvaldes, 

Izpild-

direktors 

2012-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir iegādāts nepieciešamais inventārs  

saieta namiem 

Aglonas novada estrādes renovācija un 

apkārtnes labiekārtošana 

KC, Izpild-

direktors 

2013-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir renovēta Aglonas estrāde un 

labiekārtota apkārtne 

 Kastuļinas, Grāveru, Aglonas un Šķeltovas 

saieta namu rekonstrukcija 

KC, 

Pārvaldes, 

Izpild-

direktors 

2012-

2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Rekonstruēti Kastuļinas, Grāveru, 

Aglonas un Šķeltovas saieta nami 

Pašvaldības pārziņā esošo arheoloģisko 

pieminekļu pieejamības uzlabošana, sakārtošana  

Komunālais 

dienests, 

UAC 

2018 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir uzlabota pieejamība un sakārtoti 

pašvaldības pārziņā esošo arheoloģisko 

pieminekļi 

Dabas parku un dabas lieguma 

apsaimniekošanas plāna uzdevuma pildīšana 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests, 

UAC 

2014-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek pildīti dabas parku un 

dabas lieguma apsaimniekošanas plāna 

uzdevumi 

Nodrošināt kultūrvēsturisko objektu 

saglabāšanu un attīstību 

Izpild-

direktors, 

komunālais 

dienests, 

UAC 

2018 Pašvaldība, 

ES fondi 

Tiek nodrošināta kultūrvēsturisko 

objektu saglabāšana un attīstība 

Izgatavot informatīvos materiālus par novada 

dabas pieminekļiem un rekreācijas teritorijām 

Izpild- 

direktors, 

UAC 

2018 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izgatavoti informatīvie materiāli par 

novada dabas pieminekļiem un 

rekreācijas teritorijām 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

Kultūrvides 

saglabāšana un 

pilnveidošana 

Novada svētku ideja un koncepcija – konkurss 

novadā. Sadarbība ar NVO. 

KC, Izpild-

direktors 

2013, 

2015, 

2017 

Pašvaldība Sadarbībā ar NVO ir izstrādāta novada 

svētku ideja un koncepcija 

Konkursa atjaunošana par sakoptāko īpašumu 

Aglonas novadā 

KC, Izpild-

direktors, 

2013 Pašvaldība Notiek konkurss par sakoptāko īpašumu 

Aglonas novadā  

WIFI kultūras un vēsturiskos objektos, novada 

centros (virtuālais ceļojums) 

KC, Izpild-

direktors, 

UAC 

2015 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir uzstādīti WIFI kultūras un vēsturiskos 

objektos, novada centros 

Infrastruktūras 

attīstības 

sekmēšana 

Pašvaldības komunālā dienesta SIA (aģentūras 

vai nodibinājuma) izveidošana 

Domes 

deputāti, 

izpild-

direktors 

2018 Pašvaldība Ir izveidots pašvaldības komunālais 

dienests, SIA  vai nodibinājums 

Izpilddirektora vakance Domes 

deputāti, 

Attīstības 

nodaļa, 

Jurists 

2013-

2018 

Pašvaldība Novadā ir izpilddirektors 

Īpašuma tiesību sakārtošana ceļu nodošanai 

pašvaldības pārziņā (valsts) 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2018 Pašvaldība Ir sakārtotas īpašuma tiesības ceļu 

nodošanai pašvaldības pārziņā 

Norēķinu bankas ieviešanas atbalstīšana Finanšu 

nodaļa, 

Izpild-

direktors 

2017 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir ieviestas norēķinu kartes  

Saistošie noteikumi par norādēm Izpild-

direktors, 

Komunālais 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāti saistošie noteikumi par 

norādēm 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

dienests 

Līgumu slēgšana par šķiroto atkritumu izvešanu 

ar SIA “Dova” 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2017 Pašvaldība, 

ES fondi 

Vismaz 50 %  Aglonas novada ciemu 

iedzīvotāju ir līgums par šķiroto 

atkritumu izvešanu 

Šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšana pie 

pašvaldības iestādēm 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2014-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Pie visām pašvaldības iestādēm ir 

uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri 

Alternatīvās enerģijas programma 2013.-2016. 

gadam 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāta Alternatīvās enerģijas 

programma 

Pašvaldības mežu apsaimniekošana un 

atjaunošana  

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2014-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Tiek apsaimniekoti un atjaunoti 

pašvaldības meži 

 Par prasībām individuālajai kanalizācijai 

noteikšana apbūves noteikumos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2018 Pašvaldība Izstrādātas prasības individuālajai 

kanalizācijai apbūves noteikumos 

Pašvaldības daudzdzīvokļu māju ūdensapgādes 

komunikāciju inventarizācija  

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2018 Pašvaldība Ir veikta pašvaldības daudzdzīvokļu 

māju ūdensapgādes komunikāciju 

inventarizācija 

Ūdenssaimniecības 

attīstība 
Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru, 

Jaunaglonas, Šķeltovas, Priežmales un Aglonas 

ciemos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

2012-

2017 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir veikta ūdenssaimniecības attīstība 

Grāveru, Jaunaglonas, Šķeltovas, 

Priežmales un Aglonas ciemos 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

dienests 

Ūdens tilpņu apsaimniekošanas plāni un 

prioritāšu saraksts Aglonas novada ezeriem 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests, 

Attīstības 

nodaļa 

2012- 

2013 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāti ūdens tilpņu 

apsaimniekošanas plāni un prioritāšu 

saraksts Aglonas novada ezeriem 

Zivsaimniecības attīstība saskaņā ar 

apsaimniekošanas plāniem 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Zivsaimniecības attīstība notiek saskaņā 

ar apsaimniekošanas plāniem 

Satiksmes 

drošības un 

organizācijas 

uzlabošana 

Novada Priežmales, Šķeltovas, Grāveru, 

Aglonas un Jaunaglonas ciemu ielu 

rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests, 

Ceļu 

speciālists 

2012 -

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir ierīkots apgaismojums un veikta ielu 

rekonstrukcija Priežmales, Šķeltovas, 

Grāveru, Aglonas, Jaunaglonas ciemos 

Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana 

pie pašvaldības izglītības iestādēm 

Izpild-

direktors, 

pašvaldības 

policija 

2013-

2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Uzlabota satiksmes drošība un 

organizācija pie pašvaldības izglītības 

iestādēm 

Gājēju celiņu un veloceliņu izbūve Aglonā, 

Jaunaglonā, Šķeltovā, 5 km 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2015-

2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izbūvēts gājēju celiņš un veloceliņš 

Aglonā, Jaunaglonā, Šķeltovā, 5 km 

Autostāvietas Grāveru, Jaunaglonas, Aglonas 

ciemos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

2015-

2017 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izbūvēta autostāvieta Grāveru, 

Jaunaglonas, Aglonas ciemos 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

dienests 

Pašvaldības ceļu rekonstrukcija, asfalta seguma 

izbūve Priežmales ciema Skolas ielā un 

autopaviljona izbūve Šķeltovas ciemā 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2015-

2017 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir veikta Pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 

asfalta seguma izbūve Priežmales ciema 

Skolas ielā un autopaviljona izbūve 

Šķeltovas ciemā 

Tiltu rekonstrukcija Grāveru pagastā Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir veikta tilta rekonstrukcija Grāveru 

pagastā 

Informatīvās infrastruktūras izveide Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests, 

UAC 

2017 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota informatīvā infrastruktūra 

Karjeru 

apsaimniekošana 

Stašķeviču un Spalbju karjeru ekspluatācijas 

nodrošināšana 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

Attīstības 

nodaļa 

2013-

2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir nodrošināta Stašķeviču un Spalbju 

karjeru ekspluatācija 

Veikt Ancveriņu, Meiruļu, Stašķeviču un 

Spalbju rekultivāciju pēc ekspluatācijas 

beigšanas 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2018 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir veikta Ancveriņu, Meiruļu, Stašķeviču 

un Spalbju rekultivāciju pēc 

ekspluatācijas beigšanas 

Teritorijas 

labiekārtošana 

Latvāņu apkarošana Šķeltovas un Grāveru 

pagastos, saistošo noteikumu izstrāde  

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2015 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāti latvāņu apkarošanas 

saistošie noteikumi Šķeltovas un 

Grāveru pagastos 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

Kopējas datu bāzes izveide (sadarbībā ar 

atkritumu apsaimniekotāju) par mājsaimniecību 

noslēgtajiem / neslēgtajiem līgumiem un 

atbilstoši saistošiem noteikumiem panākt 

mājsaimniecību radīto atkritumu izvešanu 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota kopēja datu bāze par 

mājsaimniecību noslēgtajiem līgumiem 

un atbilstoši saistošie noteikumi, lai 

mājsaimniecības noslēgtu līgumus par 

atkritumu izvešanu 

Velonovietnes Aglonas, Priežmales, Šķeltovas, 

Grāveru un Jaunaglonas ciemos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013- 

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izbūvētas velonovietnes Aglonas, 

Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un 

Jaunaglonas ciemos 

Aktīvās atpūtas vides labiekārtošana Aglonas, 

Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un Jaunaglonas 

ciemos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests, 

UAC 

2013- 

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir labiekārtota aktīvās atpūtas vide 

Aglonas, Priežmales, Šķeltovas, Grāveru 

un Jaunaglonas ciemos 

Bīstamo koku novākšana Aglonas, Priežmales, 

Šķeltovas, Grāveru un Jaunaglonas ciemos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013- 

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāts nolikums par bīstamo koku 

novākšanu un tie tiek regulāri novākti 

Pašvaldības nekustamo īpašuma 

apsaimniekošanas politikas izstrāde, graustu 

apsaimniekošana 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013.-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāta pašvaldības nekustamo 

īpašuma apsaimniekošanas politika, 

notiek graustu apsaimniekošana 

 Ainaviskās vides izveidošana Aglonas, 

Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un Jaunaglonas 

ciemos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2014 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota ainaviskā vide Aglonas, 

Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un 

Jaunaglonas ciemos 

Telekomunikāciju un IT pieejamības 

veicināšana novadā 

Izpild-

direktors, 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Notiek pārrunas un ir noslēgti sadarbības 

līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

domes 

deputāti, IT 

Sakopšanas talku organizēšana un nelegālo 

izgāztuvju apzināšana 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Tiek apzinātas nelegālās izgāztuves un 

notiek talkas šo vietu sakopšanai 

Atbalsta sniegšana Aglonas bazilikas kapsētu 

apsaimniekošanā. Jaunu kapu izveidošana 

Zaikovščinā 

Deputāti, 

Komunālais 

dienests, 

AB 

2012 - 

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Izveidoti jauni kapi Zaikovščinā, atbalsts 

Aglonas bazilikas kapsētu 

apsaimniekošanā 

Jaunu tūrisma produktu un infrastruktūras 

attīstība 

UAC, 

Izpild-

direktors 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāti (6) jauni tūrisma 

pakalpojumi un izveidota infrastruktūra 

Paaugstināt pār-

valdes, pašval-

dības iestāžu un 

uzņēmumu kapa-

citāti ilgtspējīgas 

attīstības 

nodrošināšanai 

Apmācības, kursi un semināri domes 

darbiniekiem 

Deputāti , 

Izpild-

direktors, 

Attīstības 

nodaļa 

Patstāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek aktualizētas domes 

speciālistu profesionālās iemaņas 

dažādos semināros 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 

pašvaldībā  

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors 

2013-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir ieviesta KVS 

Pašvaldības attīstības ilgtermiņa plānu izstrāde Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

Attīstības 

nodaļa 

2012-

2013 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāti pašvaldības attīstības plāni 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

 Jaunu novada domes speciālistu piesaiste  Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors 

2012-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Pamatojoties uz pašvaldības attīstības 

plānu novadam tiek piesaistīti jauni 

speciālisti 

Darbinieku kabinetu un klientu uzgaidāmo telpu 

atbilstoša labiekārtošana 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir labiekārtoti darbinieku kabineti un 

klientu uzgaidāmā telpa 

Novada komunikācijas stratēģijas izstrāde un 

realizēšana: pārvaldība  – iedzīvotāji; 

starppagastu komunikācija; ārējā komunikācija 

un novada tēla veidošana 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors 

2014 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāta novada komunikācijas 

stratēģija 

Trīspusējās sadarbības padomes izveidošana 

(uzņēmēji - dome - baznīca), tās darbības 

programma: sakrālā tūrisma apkalpošana; 

kapsētu uzturēšana, kontakts ar arhitektu Pēteri 

Blūmu par bazilikas attīstības koncepciju; kapu 

reģistra sakārtošana 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

AB 

2013-

2018 

Pašvaldība Ir izveidota trīspusējās sadarbības 

padome, kas veiksmīgi risina visus 

jautājumus 

Civilās aizsardzības plāna izstrāde, 

apstiprināšana 

Domes 

deputāti, 

izpild-

direktors 

2013 Pašvaldība Ir izstrādāts un apstiprināts civilās 

aizsardzības plāns 

Pieredzes apmaiņas pasākumi/ komandējumi 

Latvijā un sadraudzības pilsētās 

Izpild-

direktors, 

Attīstības 

nodaļa 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Notiek pieredzes apmaiņas pasākumi/ 

komandējumi Latvijā un sadraudzības 

pilsētās 

Energoefektīva administratīva ēka Izpild-

direktors, 

2014-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Administratīvā ēka ir energoefektīva  
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

Komunālais 

dienests 

Uzlabot 

pakalpojumu 

sniegšanas 

kvalitāti 

Maksājumu karšu pieņemšanas sistēma Aglonas 

novada domes kasē 

Izpild-

direktors, 

Finanšu 

nodaļa 

2013 - 

2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Darbojas maksājumu karšu pieņemšanas 

sistēma Aglonas novada domes kasē 

Ģeneratoru iegāde pašvaldībai piederošajās 

katlu mājās 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2015-

2016 

Pašvaldība Ir iegādāts ģenerators pašvaldībai 

piederošajās katlu mājās 

Pamatinformācijas uzturēšana pašvaldības 

mājas lapā 3 valodās (latviešu, krievu, angļu) 

Izpild-

direktors, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2016 Pašvaldība, 

ES fondi 

Pamatinformācija pašvaldības mājas 

lapā tiek uzturēta 3 valodās (latviešu, 

krievu, angļu) 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu 

aprēķināšanas metodikas izstrāde 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāta ūdensapgādes un 

kanalizācijas tarifu aprēķināšanas 

metodika  

Pašvaldības ēku un infrastruktūras 

siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa 

analīze 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013 Pašvaldība Ir veikta pašvaldības ēku un 

infrastruktūras siltumenerģijas un 

elektroenerģijas patēriņa analīze 

Ugunsdzēsības aprīkojuma pilnveide un ūdens 

ņemšanas vietu sakārtošana novada ciemos 

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir pilnveidotas ugunsdzēsības 

aprīkojums un sakārtotas ūdens 

ņemšanas vietas novada ciemos 

Pašvaldības ēku energoefektivitātes Izpild- 2013 - Pašvaldība, Ir veikta pašvaldības ēku renovācija un 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

paaugstināšana un renovācija  direktors, 

Komunālais 

dienests 

2016 ES fondi paaugstināta energoefektivitāte  

 Telpas izveide sporta nodarbībām pašvaldības 

pamatskolās 

DP, Izpild-

direktors 

2015-

2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota telpa sporta nodarbībām 

pašvaldības pamatskolās 

Muzeja izveide novadā Domes 

deputāti, 

KC, SA 

2016 Pašvaldība, 

ES fondi 

Novadā ir izveidots muzejs 

Komunālā dienesta pamatbāzes pilnveidošana Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013-

2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek pilnveidota komunālā 

dienesta pamatbāze 

Bibliotēku fonda papildināšana KC, Izpild-

direktors, 

bibliotēkas 

2012 - 

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek papildināts bibliotēku fonds  

Dziesmu svētku procesa pieejamības 

nodrošināšana 

KC, Izpild-

direktors 

2013, 

2015, 

2018 

Pašvaldība  Pašvaldība nodrošina dziesmu svētku 

dalībnieku dalību svētkos 

Mākslas un mūzikas materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana 

KC, Izpild-

direktors 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek papildināta mākslas un 

mūzikas materiāltehniskā bāze 

Veselības aprūpes pakalpojumu veicināšana Izpild-

direktors, 

pagastu 

pārvaldes 

2014-

2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Pašvaldība nodrošina atbalstu ģimenes 

ārstu prakšu nodrošināšanai un feldšeru -

vecmāšu punktu attīstībai 

 

Izglītības 

pakalpojumu 

kvalitātes 

Izglītības sistēmas attīstības koncepcijas 

izstrāde: materiāli tehniskais nodrošinājums un 

izglītības dažādošana 

Skolas 

direktors, 

domes 

2012-

2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Izstrādāta izglītības sistēmas attīstības 

koncepcija 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

uzlabošana deputāti 

Veselīga dzīvesveida popularizēšanas 

programmas īstenošana pašvaldības izglītības 

iestādēs 

Skolas 

direktors, 

Izpild-

direktors 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Izstrādāta veselīga dzīvesveida 

popularizēšanas programma un 

veiksmīgi popularizēta pašvaldības 

izglītības iestādēs 

 Ārpusskolas aktivitāšu (sporta, kultūras, 

mākslas) dažādošana un inventāra iegāde 

Skolas 

direktors, 

Izpild-

direktors 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāti pasākumi ārpusskolas 

aktivitātēm un iegādāts inventārs 

Pedagogiem veicināt kursu un semināru apguvi, 

kā arī stipendiju saņemšanu 

DP, Izpild-

direktors 

2012- 

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Pedagogi tiek atbalstīti apmeklēt kursus 

un seminārus 

Profesionālās ievirzes programmas izstrāde DP, Izpild-

direktors 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādātas (2) profesionālās ievirzes 

programmas 

Skolēnu pārvadājumu tīkla izstrāde novadā DP, Izpild-

direktors 

2012-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāts skolēnu pārvadājumu tīkla 

plāns novadā 

E- klases ieviešana Aglonas vidusskolā, 

Aglonas internātvidusskolā, skolu mājas lapu 

izveidošana 

Skolas 

direktors, 

Izpild-

direktors, IT 

2012 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir ieviesta E- klase Aglonas vidusskolā, 

Aglonas internātvidusskolā un izveidotas 

skolu mājas lapas  

Sporta laukuma pilnveide un atjaunošana 

pašvaldības izglītības iestādēs 

Skolas 

direktors, 

Izpild-

direktors, 

Sporta 

speciālists 

2013-

2017 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir atjaunoti un pilnveidoti sporta laukumi 

pašvaldības izglītības iestādēs 

Jauniešu politikas koncepcijas izstrāde Domes 

deputāti, DP 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izstrādāta jauniešu politikas 

koncepcija 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

Izglītības iestāžu 

renovācija un 

energo- 

efektivitātes 

paaugstināšana 

Pašvaldības izglītības iestāžu ēku renovācija, 

energoefektivitātes paaugstināšana, apkures 

sistēmu modernizācija  

Izpild-

direktors, 

Komunālais 

dienests 

2013-

2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Renovētas pašvaldības izglītības iestāžu 

ēkas, modernizētas apkures sistēmas  

Interešu un  

profesionālās 

ievirzes izglītības 

pieejamība un 

attīstība 

Interešu izglītības koncepcijas  

izstrāde. Sadarbība ar novada biedrībām un 

organizācijām, Latvijas pieaugušo izglītības 

iniciatīvas centru un augstskolām 

DP,  

Izpild-

direktors 

2013 Pašvaldība, 

ES  

fondi 

Ir izstrādāta izglītības koncepcija 

Sociālās 

palīdzības 

infrastruktūras 

attīstība 

Pašvaldības sociālo aprūpes centru 

rekonstrukcija 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

centra 

vadītāji 

2013.-

2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir rekonstruēts pašvaldības sociālās 

aprūpes centrs  

Pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšana 

invalīdiem 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

SD 

2013-

2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Pašvaldības iestādes ir pieejamas 

invalīdiem 

Sociālo dzīvokļu renovācija un labiekārtošana 

Aglonas novadā 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

SD 

2013-

2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 

 

Ir renovēti un labiekārtoti (2) sociālie 

dzīvokļi 

Papildus piesaistīt kvalificētus sociālā darba 

speciālistus 

Domes 

deputāti, 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir piesaistīti vismaz 2 jauni sociālie 

darbinieki 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

Izpild-

direktors, 

SD 

Pilnveidot sociālā darba un sociālās palīdzības 

pakalpojumu attīstību 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

SD 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir pilnveidoti sociālā darba un sociālās 

palīdzības pakalpojumi (klāt ir vismaz 4 

pakalpojumi) 

Preventīvā sociālā darba attīstība (mobilā 

brigāde) 

Izpild-

direktors, 

SD 

2012 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota sociālā darba mobilā brigāde 

Pašvaldības morga izveide Izpild-

direktors, 

SAC 

“Aglona” 

2013-

2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidots morgs 

Iedzīvotāju 

informēšana par 

pieejamajiem 

pakalpojumiem 

Informācijas nodrošināšana par veselības 

aprūpes pakalpojumiem un veselības 

veicināšanu 

SD, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek ievietota informācija par 

veselības aprūpes pakalpojumiem un 

veselības veicināšanu 

Informācijas nodrošināšana par sociālajiem 

pakalpojumiem domes mājas lapā 

SD, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2012 Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri tiek ievietota informācija par 

sociālajiem pakalpojumiem domes mājas 

lapā 

Uzlabot novada 

iedzīvotāju 

sociālo drošību 

Videonovērošana pie pašvaldības iestādēm  un 

novada publiskajām pulcēšanās vietām. 

Drošības uzlabošana 

Izpild-

direktors, 

pašvaldības 

policija 

2015 Pašvaldība, 

ES fondi 

Drošības uzlabošanas nolūkos ir 

uzstādīta videonovērošana pie 

pašvaldības iestādēm  un novada 

publiskajām pulcēšanās vietām 

Vienreizējā bērnu piedzimšanas pabalsta Izpild- Pastāvīgi Pašvaldība, Ir pieņemts domes lēmums par 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

nodrošināšana direktors, 

SD 

ES fondi vienreizējā bērnu piedzimšanas pabalsta 

nodrošināšanu 

Pašvaldības policijas izveide un 

materiāltehniskās bāzes nodrošināšana 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors 

2014-

2018 

Pašvaldība Ir izveidota pašvaldības policija un 

iegādāta materiāltehniskā bāze  

Izveidot un 

labiekārtot 

aktīvās atpūtas 

infrastruktūru 

Dabas taku un sporta trašu attīstība UAC, 

Attīstības 

nodaļa 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota dabas taka un sporta trase 

Militarizētā šķēršļu zona (poligons) 

zemessargiem un jauniešiem 

Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

Sporta 

speciālists 

2013 - 

2017 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota militarizētā šķēršļu zona 

(poligons) zemessargiem un jauniešiem 

Atrakciju parka izveide Domes 

deputāti, 

Izpild-

direktors, 

UAC 

2015 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidots atrakciju parks 

 Aglonas novada sporta halles, sporta zāļu 

inventāra iegāde un aprīkojuma pilnveide 

Izpild-

direktors, 

Sporta 

speciālists 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Aglonas novada sporta halles sporta 

inventārs tiek regulāri atjaunots un 

iegādāts jauns aprīkojums 

Aglonas internātvidusskolas sporta zāles 

izveidošana  

Skolas 

direktors, 

Izpild-

direktors 

2014 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidota Aglonas internātvidusskolas 

sporta zāle 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

Bērnu rotaļu laukumu un spēļu istabu izveide 

Aglonas, Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un 

Jaunaglonas ciemos 

Skolas 

direktors, 

Izpild-

Direktors, 

Pārvaldes 

2013 Pašvaldība, 

ES fondi 

Ir izveidots bērnu rotaļu laukums un 

spēļu istabas Aglonas, Priežmales, 

Šķeltovas, Grāveru un Jaunaglonas 

ciemos 

Sacensību un 

sporta pasākumu 

organizēšana. 

Aktīvās atpūtas 

pasākumu 

popularizēšana 

novadā un 

Latvijā 

Organizēt un dažādot sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumus 

Izpild-

direktors, 

Sporta 

speciālists 

Patstāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

Regulāri (katru mēnesi) notiek dažādi 

sporta un atpūtas pasākumi. Pasākumi 

tiek atspoguļoti presē un internetā 
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2.2.Projektu papildinātība ar citiem projektiem  

3.TABULA 

NPK Vidēja termiņa  uzdevumi Atbilstība vidēja 

termiņa prioritātēm 

Papildinātība ar 

citiem projektiem 

1.  Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju 

pieejamību 

VP1 2,3,4,5 

2.  Nodrošināt uzņēmējdarbības atbalstu VP1 1,3,4,5 

3.  Nodrošināt novada uzņēmēju marketingu 

un veicināt pieredzes apmaiņu 

VP1 1,2,4,5 

4.  Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā VP1 1,2,3,5 

5.  Nodrošināt teritorijas mārketingu VP1 12,3,4 

6.  Kultūras aktivitāšu veikšanai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

VP2 7,3 

7.  Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana VP2 3,6,8 

8.  Infrastruktūras attīstības sekmēšana VP3 2,6,7,8,12 

9.  Ūdenssaimniecības attīstība VP3 8,13,14 

10.  Satiksmes drošības un organizācijas 

uzlabošana 

VP3 8,6,12 

11.  Karjeru apsaimniekošana VP3 8,12,13 

12.  Teritorijas labiekārtošana VP3 5,6,7,8, 

13.  Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu 

un uzņēmumu kapacitāti ilgtspējīgas 

attīstības nodrošināšanai 

VP4 2,6,8,10,12, 

14.  Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti VP4 6,8,10,13, 

15.  Izglītības pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana 

VP5 6,8,13, 16,17 

16.  Izglītības iestāžu renovācija un 

energoefektivitātes paaugstināšana 

VP5 8,13,15 

17.  Interešu un profesionālās ievirzes izglītības 

pieejamība un attīstība 

VP5 8,10,15 

18.  Sociālās palīdzības infrastruktūras attīstība VP6 12,13, 

19.  Iedzīvotāju informēšana par pieejamajiem 

pakalpojumiem 

VP6 12,13,14 

20.  Uzlabot novada iedzīvotāju sociālo drošību VP6 8,13,14 

21.  Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas 

infrastruktūru 

VP6 5,6,8,12,14 

22.  Sacensību un sporta pasākumu 

organizēšana 

VP6 6,14,23, 

23.  Aktīvās atpūtas pasākumu popularizēšana 

novadā un Latvijā 

VP6 5,6,21,22 
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2.3. Sadarbība ar citiem novadiem pārvaldes pakalpojumu jomā 

Novada dome izmanto pašvaldību vienoto informācijas sistēmu - personas datu 

uzskaitei (PUD), kas dod iespēju deklarēt dzīvesvietu tiešsaistē ar iedzīvotāju reģistru, 

meklēt personu iedzīvotāju reģistrā, veikt personu datu uzskaiti, strādāt ar dzimtsarakstu 

datiem. 

Nekustamo īpašumu uzskaites un nodokļu administrēšanas apakšsistēma (NĪNA) 

nodrošina iespēju veikt tiešsaistē datu apmaiņu ar Valsts zemes dienesta Kadastra reģistru un 

Adrešu reģistru; nodrošina nekustamā īpašuma, t.sk., arī ēku un būvju, nodokļa aprēķinu 

un nodokļu paziņojuma sagatavošanu, maksātāju un parādnieku sarakstu veidošanu. 

Gan pašvaldība, gan iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā tuvākajā pilsētā 

Preiļos, Līvānos, Dagdā, Krāslavā, Daugavpilī apmeklē daudzas valsts iestādes: Valsts 

ieņēmumu dienestu, Valsts zemes dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, kā arī saņem 

medicīnisko palīdzību un citus pakalpojumus. 

Ir izveidota sadarbībā ar Preiļu novada izglītības pārvaldi – daļa novada  izglītības 

darba koordinēšana notiek sadarbībā ar Preiļu novada izglītības nodaļu. 
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III .  NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS 

PERSPEKTĪVAS  

1. AGLONAS NOVADS LATVIJĀ; GALVENĀS ĀRĒJĀS IETEKMES 

Apskatot Aglonas novadu valsts kopējā kontekstā (1. att.), redzams, ka novadu neskar 

divas būtiskas ietekmes: valsts robežas radītās un ar jūras piekrasti saistītās. Pilsētu ietekme ir 

samērā neliela un diezgan izlīdzināta – novads atrodas pie Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu, 

Krāslavas un Dagdas tuvās ietekmes zonu ārējām robežām vai pat uz tām (2. att.). Tas nosaka 

ietekmju nelielu intensitāti, tai skaitā arī apstākli, ka nav dominējošu ārējās cikliskās 

migrācijas virzienu.  

 

1. att. Aglonas novads Latvijas teritorijā un galvenās ārējās telpiskās ietekmes
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2. att. Aglonas novada telpiskās attīstības perspektīvas
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2. NOVADA VIETA UN FUNKCIJAS LATGALES REĢIONĀ 

Attēlā parādītas tās nostādnes, kas ir attiecināmas vai saistošas Aglonas novadam 

Latgales reģiona teritorijas plānojuma kontekstā. Reģiona telpiskās struktūras un perspektīvu 

aprakstā minēti tie elementi, kas norāda uz Aglonas novada vietu reģiona telpiskajā 

kompozīcijā. 3. attēlā ir redzams, ka galvenās intensīvas attīstības funkcionālās teritorijas, kas 

saistītas ar lielākiem infrastruktūras centriem un intensīvas satiksmes ceļiem, atrodas sānis no 

Aglonas un Aglonas novada.

 

 

3.att. Latgales reģiona pilsētu funkcionālais tīkls 

(attēli šai nodaļā no Latgales reģiona teritorijas plānojuma) 

Aglona plānojumā tiek definēta kā novada nozīmes centrs, par ko tā arī kļuva pēc 

administratīvi teritoriālās reformas 2008.g. 

Reģiona kontekstā redzams, ka novadu šķērso t.s. “ainavu” ceļi (4. att.), kas līdzās 

vietējās telpiskās saistības nodrošināšanai kalpo arī kā tūrisma infrastruktūras elementi, 

pirmām kārtām, ļaujot ekspluatēt novada ainaviskās bagātības. Tie ir gan starpreģionālas 

nozīmes ceļš Preiļi- Krāslava, gan reģionālas nozīmes ceļš Preiļi- Aglona- Dagda. 
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4.att. Latgales reģiona perspektīvā ceļu struktūra 

 

5.att. Latgales reģiona perspektīvā energoapgādes shēma 

Perspektīvā energoapgādes sistēmas shēma (5.att.) neparedz elektropārvades lieljaudas 

komunikāciju tuvināšanu novadam. Tas nozīmē, ka teritorija nevar pretendēt uz lielāku 

ražošanas objektu izvietošanu. 

Arī gazifikācija tuvāko 20 gadu laikā nav plānojama, jo perspektīvajiem sadales tīkla 

gāzesvadiem nav paredzēts iesniegties novada teritorijā. Šis apstāklis varētu būt strīdīgs 
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attiecībā vismaz uz Aglonas ciemu, kurā sadzīves komforta līmeņa paaugstināšana, ko dod 

gāzesvada pieslēgums, tuvākajā perspektīvā nav paredzama. 

Visnozīmīgāko informāciju Aglonas novada attīstības un telpisko plānojumu izstrādei 

dod Latgales reģiona vēlamā atvērtās telpas struktūra (6.att.), kas definē novadu kā tūrisma 

attīstības teritoriju ar nosaukumu “Ezerzeme”. Tas nozīmē, ka piemēram, 

lauksaimnieciskajai vai mežsaimniecības darbībai netiek piešķirta prioritāte un to nozīme ir 

tikai citu nozaru atbalsts, ainavas uzturēšana un resursu racionāla izmantošana. 

 

6.att. Latgales reģiona vēlamā atvērtās telpas struktūra 

3. NOVADA TELPISKĀS STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS VIRZĪBA 

3.1. Novada apdzīvotības struktūra un tās attīstība  

Novada apdzīvotības struktūra parādīta stratēģiju ilustrējošā kartogrāfiskā materiāla 

VII karte. Šī struktūra ir tipiska Latgalei – ar salīdzinoši nelieliem dzīvojamiem centriem 

(zināmā mērā izņēmums ir Aglona) un samērā blīvi izvietotu lauku apdzīvoto vietu tīklu. 

Aglona ir novada un Aglonas pagasta centrs; Aglonas pagastā atrodas arī vienīgā 

novada apdzīvotā vieta, kas nav pagasta centrs (Jaunaglona). Pārējie ciemi ir ievērojami 

mazāki par Aglonu, kas sevī koncentrē gandrīz pusi novada iedzīvotāju. 

Lauku saimniecībām ir tendence grupēties, kam ir kopējs vietas nosaukums, bet kuros 

var ietilpt vairākas nosacīti izolētas lauku sētas.  
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3.2. Satiksmes ceļu tīkla attīstība 

Satiksmes ceļu attīstība Aglonas novadā skatāma divos aspektos 

 vietējo vajadzību nodrošināšana 

 tūrisma infrastruktūras apkalpošana, tai skaitā velomaršrutu nodrošināšana 

Vairumā virzienu šīs vajadzības sakrīt. 

Vietējo vajadzību nodrošināšanai visaktuālākais ir sakārtot ceļu Šķeltovas 

virzienā; tas ir arī nozīmīgs ārējās komunikācijas ceļš Krāslavas virzienā. Būtiski ir arī 

sakārtot ceļu sasaites starp pagastu centriem – Grāveriem, Priežmali, Šķeltovu. Ar Grāveriem, 

Priežmali Aglonas novads ir saistīts pieņemamā kvalitātē. 

Visu četru pagastu centru savstarpējā sasaiste veido t.s. Aglonas novada Lielo Loku, 

kas principā sakrīt ar velomaršrutu Nr.10 (“Velo-10”). Šajā lokā vai tā tuvumā atrodas 

vairums apskates objektu, kas varētu interesēt tūristus. Loks arī skar daudzas atpūtas vietas un 

viesu uzņemšanas infrastruktūras pakalpojumus. 

Lokālā ceļu infrastruktūra attīstāma t.s. tūrisma servisu intensīvajā (centrālajā) zonā, 

kas saistīta ar Aglonas ciemu un it īpaši, ar svētceļnieku koncentrēšanās vietām baznīcas 

svētku laikā. Šeit lielu vērību nepieciešams piešķirt autostāvvietu tīkla attīstībai, pagaidu 

izmantošanas telšu laukumiem, lokālajiem veloceliņiem un gājējiem domātajai infrastruktūrai. 

3.3. Pārrobežu telpiskās ietekmes  

Sadarbība. Pārrobežu sadarbība (7. att.) Aglonas novadam galvenokārt ir dažādu 

pārrobežu projektu ietvaros ar Krieviju, Baltkrieviju un Igauniju (vairāk informācijas skatīt 

pie sadarbības projektiem I. daļā). 
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7. att. Aglonas novads Austrumbaltijas ģeogrāfiskajā telpā 
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Izejošās ietekmes jeb tādas, ko rada paša novada darbība, ir saistītas galvenokārt ar 

iedzīvotāju ciklisko migrāciju – izbraukšanu darba, izglītības un pakalpojumu meklējumos. 

Ienākošās ietekmes ir saistītas galvenokārt ar vairāku veidu ietekmēm uz vidi. 

Pirmām kārtām, tās ir antropogēnās slodzes – tūristu plūsmas veidā, bet īpaši 

ievērojams faktors ir svētceļnieku plūsma Aglonā augusta vidū. Pat līdz 450 000 ienācēju 

(liela daļa no viņiem svētceļojumā dodas kājām) rada ievērojamu slodzi dabas videi, arī 

novada ekonomikai (pozitīvi!), it īpaši Aglonā un tās tuvākajā apkārtnē. 

Transporta slodzes saistītas ar novadu šķērsojošajām satiksmes līnijām. Trīs galvenie 

virzieni (Preiļi, Krāslava, Dagda) neizceļas ar īpaši lieku transporta kustības intensitāti un 

nerada īpašas problēmas vai bīstamību. Zināmā mērā paradoksālu situāciju rada mazākas 

nozīmes autoceļi, no kuriem vasarā rodas ievērojams vides piesārņojums putekļu veidā. 

Vides slodzes novadu ietekmē divos aspektos. 

Pirmais ir gaisa piesārņojuma migrācija no infrastruktūras centriem ar lielāka apjoma 

ražošanu. Ievērojot Aglonas novada novietojumu attiecībā pret šiem centriem, var apgalvot, 

ka šīs ietekmes ir nenozīmīgas. 

Otrais ir virsmas ūdeņu piesārņojuma migrācija. Piesārņojuma pārnese pa virsmas 

ūdeņiem Aglonas novadā ir niecīga, taču novērojama ūdeņu kvalitātes pasliktināšanās 

apdzīvoto vietu tuvumā Cirīšu un Aksjonovas ezeros. 
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4. VADLĪNIJAS TERITORIJAS PLĀNOŠANAI 

Izstrādājot Aglonas novada teritorijas plānojumu, nepieciešams ņemt vērā sekojošus 

principus. 

Vispārīgas prasības: 

 ievērot likumprojektā “Teritorijas attīstības plānošanas likums” ietvertās 

nostādnes, ciktāl tās nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu; 

 ja minētais likumprojekts stājas spēkā līdz brīdim, kad tiek pabeigta teritorijas 

plānojuma sabiedriskā apspriešana, ierosināt novada domei pieņemt lēmumu, ka 

plānojuma izstrāde turpināma atbilstoši jaunajām likumdošanas prasībām 

(likumprojektā ir paredzēta izvēles iespēja pašvaldībai pieņemt lēmumu par to, 

kādā veidā turpināma izstrāde, ja likums tiek pieņemts tās laikā); 

 novada plānojumam izstrādāt vienveidīgu, harmonizētu teritorijas izmantošanas 

un apbūves veidu sistēmu; 

 teritorijas plānotajās (atļautās) izmantošanas noteikumus izstrādāt, ievērojot 

plānošanas pēctecības principu un normatīvo aktu un augstāka līmeņa teritorijas 

plānojumu prasības, bet neradot zemju īpašniekiem kādus ierobežojumus bez 

pietiekama pamatojuma; 

 sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtos fizisko un juridisko personu 

iesniegumus attiecībā uz teritorijas plānojumu motivēti pieņemt vai noraidīt, 

apstiprinot to ar novada domes lēmumu. 

Prasības apbūves teritorijām un to izstrādei: 

 savrupmāju apbūves veidu (ietverot dvīņu mājas) visā novada teritorijā nošķirt 

no vairākdzīvokļu apbūves; 

 vairāku dzīvokļu apbūvi traktēt kā mazstāvu dzīvojamo apbūvi, nosakot tās 

maksimālo augstumu 3 stāvi (ar izņēmumiem pastāvošajai apbūvei, kur tāda ir); 

 izslēgt jauktās apbūves teritorijas, tai vietā nosakot vienu galveno izmantošanu 

un pietiekami elastīgi reglamentējot palīgizmantošanu veidus. Jaunas apbūves 

gadījumos ražošanas apbūvei tas pieļaujams tikai izmantošanas veidiem, kas 

nav domāti dzīvošanai. 

Prasības transporta tīkliem: 

 plānojot autoceļu rekonstrukciju, paredzēt arī velosatiksmes infrastruktūras 

izbūvi. 

Prasības lauku teritorijai: 

 pēc iespējas no plānojuma izslēgt apbūves teritorijas, kas saskaņā ar esošo 

plānojumu un apdzīvoto vietu ar ciema statusu esošajām un plānotajām 

robežām, atrodas ārpus tām; 

 lauksaimniecības zemēs saglabāt tradicionālo lauku sētas ainavu un izbūves 

principu, vienlaikus paredzot iespējas izvietot lauku videi raksturīgos ražošanas 

objektus, kā arī tūrisma un rekreācijas infrastruktūras elementus; 

 ierobežot iespējas zemes transformācijai par nelauksaimnieciskas izmantošanas 

zemēm meliorētajās teritorijās, pastiprināt prasības meliorācijas sistēmu 

saglabāšanai, uzturēšanai kārtībā un pareizai izmantošanai; 

 noteikt iespējas teritorijas apmežošanai mazvērtīgajās lauksaimniecības zemēs. 
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Ciemu robežas: 

 vietās, kur nav noteiktas vai ir koriģējamas ciemu teritoriju robežas, darīt to 

atbilstoši esošajām apbūves teritorijām vai vadoties pēc apbūves faktiskā 

telpiskā sadalījuma un rakstura, 

 lauksaimniecības zemēm apdzīvoto vietu teritorijās noteikt savrupmāju apbūves 

statusu, ja konkrētajā teritorijas daļā nav nosakāmi pamatoti ierobežojumi šāda 

veida apbūvei vai vajadzība pēc cita apbūves/izmantošanas veida. 
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IV.  ATTĪSTĪBAS STRATĒĢ IJAS UN 

PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA  

Attīstības stratēģijas un programmas uzraudzības kārtības pamatā ir uzraudzības 

ziņojuma izstrāde un publiskošana. 

Uzraudzības ziņojumu izstrādā speciāla komisija, kuras sastāvā ietilpst: 

 novada domes priekšsēdētājs; 

 novada domes izpilddirektors, ja tāds ir; 

 novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs; 

 novada domes finanšu nodaļas vadītājs; 

 novada domes sociālā dienests vadītājs; 

 novada izglītības iestāžu vadītājs (vai pārstāvis); 

 pagastu pārvalžu vadītāji; 

 novada komunālās saimniecības struktūrvienības vadītājs; 

 novada uzņēmēju pārstāvis tūrisma sektorā; 

 novada uzņēmēju pārstāvis lauksaimniecības sektorā; 

 novada nevalstisko organizāciju pārstāvis; 

 pieaicināti eksperti, ja tas nepieciešams. 

Viens no komisijas locekļiem ar domes lēmumu tiek iecelts par atbildīgo uzraudzības 

ziņojuma izstrādātāju. 

Uzraudzības ziņojumam ir jāatspoguļo vismaz sekojošas lietas: 

 rezultatīvo rādītāju atspoguļojums (skat. indikatori 4.3.nod. apakšnodaļās); 

 attīstības programmā minēto pasākumu izpildes gaita: 

– pasākumi, kas uzsākti; 

– pasākumi, kas nobeigti; 

– katram pasākumam paredzētais un izlietotais budžeta finansējums; 

– katram pasākumam piesaistītais finansējums un tā avoti, paredzētais un izlietotais 

līdzekļu apjoms; 

– līdzekļa izlietojuma galveno pozīciju atšifrējums; 

– informācija par to, kura amatpersona un struktūrvienība atbild par pasākuma izpildi; 

– argumentēti paskaidrojumi par katru konkrētu pasākuma neizpildes gadījumu; 

 kopējais pasākumu plāna izpildes novērtējums; 

 pasākumu plāna izpildes novērtējums no kopējās stratēģijas viedokļa: 

– stratēģisko mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde; 

– problēmas: novada iekšējās un tās, ko radījuši ārējie apstākļi; 

– panākumi; 

– turpmākie nodomi; 

 konstatētie trūkumi attīstības stratēģijā un programmā un īsi formulēti 

priekšlikumi šo trūkumu labošanai. 

Uzraudzības ziņojums veidojams kā pielikums Aglonas novada domes gada pārskatam 

un sagatavojams ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Uzraudzības 
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ziņojumu apstiprina novada domes sēdē un pēc tam publisko “Aglonas novada ziņās” un 

novada mājas lapā www.aglona.lv. 

Ilgtermiņa attīstības stratēģijas kontroles instruments ir ilgtspējīgas attīstības 

indikatoru sistēma, ja tāda novadam tiek izstrādāta. Tā tiek attīstīta, par pamatu ņemot 

piedāvāto rezultatīvo rādītāju sistēmu. 

Indikatoru sistēmas funkcionēšanu nodrošina, izstrādājot attiecīgu rokasgrāmatu, kurā 

ietilpst: 

 indikatoru saraksts ar paskaidrojumiem par mērāmiem parametriem; 

 visu indikatoru datu ieguves un aprēķina metodikas; 

 prasības indikatoru darba un publiskajiem ziņojumiem; 

 prasības ilgtspējības pārskatam. 

Datu ieguvi, indikatoru aprēķinus un darba ziņojumu izstrādi veic domes speciālists, 

kas izgājis attiecīgu apmācību un saņēmis to apliecinošu dokumentu vai/un pieaicināti 

eksperti, ja tādi ir nepieciešami. 

Indikatoru publisko ziņojumu izstrādi veic domes speciālists par ilgtspējības 

indikatoriem kopā ar attiecīgās jomas speciālistiem katram konkrētajam indikatoram. 

Ilgtspējības pārskatu izstrādā tā pati komisija, kas sagatavo uzraudzības ziņojumu. 

Indikatoru publiskie pārskati tiek sniegti kopā ar uzraudzības ziņojumu tajos gados, 

kad attiecīgie indikatori ir tikuši mērīti (tas var nenotikt katru gadu, jo nav mērķtiecīgi lēni 

mainīgiem parametriem). 

Ilgtspējības ziņojums sagatavojams reizi piecos gados kā atsevišķs dokuments, kas 

apstiprināms novada domes sēdē un pēc tam publiskojams. 

file:///F:/www.aglona.lv


Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģiskās vadlīnijas  72 

 V. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IETVARS 

Informatīvais materiāls par augstākstāvošajiem vai saistītajiem plānošanas dokumentiem 

1. STARPTAUTISKIE NORMATĪVIE AKTI UN PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

1.1. Eiropas Reģionālās un telpiskās (teritorijas) plānošanas harta  

Šis dokuments pieņemts Eiropas Reģionālās plānošanas ministru konferencē 1983. 

gadā Spānijā un nosaka, ka teritorijas plānošanā jātiecas vienlaicīgi sasniegt: 

1. līdzsvarotu reģionu sociāli ekonomisko attīstību; 

2. dzīves kvalitātes uzlabošanu; 

3. dabas resursu un dabas aizsardzības atbildīgu vadīšanu; 

4. zemes racionālu izmantošanu. 

No ekonomiskā, sociālā un vides aspekta tāpat kā no infrastruktūras un labiekārtojuma 

aspekta ir svarīgi radīt laukos atbilstošus dzīves apstākļus, īpaši, ņemot vērā atšķirības starp 

apdzīvojuma centriem un mazattīstītiem, nomaļiem lauku apvidiem. Attīstot apdzīvoto vietu 

tīklu, sociālās un ekonomiskās struktūras un transportu, šādās teritorijās ir jāievēro to 

specifiskās funkcijas, īpaši dabas ainavu saglabāšanā un pārvaldīšanā. 

1.2. Eiropas vietējo pašvaldību harta 

1985. gadā pieņemtā Eiropas vietējo pašvaldību harta ir augstākā juridiskā spēka 

normatīvais akts attiecībā uz pašvaldību iekārtu. Latvija pievienojās hartai 1996. gadā ar 

speciālu likumu. Kā Saeimas ratificētam starptautiskajam līgumam, hartai ir augstāks spēks 

par jebkuru nacionālo likumu. 

Hartas izpildes uzraudzību ir uzņēmies CLRAE (Congress of Local and Regional 

Authorities of Europe) – Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongress. Kongresa sesijās 

regulāri izskata hartas izpildi Eiropas Padomes dalībvalstīs. Pašlaik no 46 dalībvalstīm hartu ir 

ratificējusi 41 valsts. 

Hartas normām ir vadlīniju raksturs – to konkrētā ieviešana valstīs var atšķirties, taču 

likumdošanā jāievēro hartas galvenās prasības, kuras uzskaitītas zemāk. 

1. Pašvaldības princips nozīmē teritoriālās kopienas tiesības un spēju gan reglamentēt, 

gan pārvaldīt ievērojamu publisko lietu daļu savas teritorijas iedzīvotāju interesēs. 

2. Pašvaldību principam jābūt garantētam konstitūcijā, ja valstī ir konstitucionāla iekārta, 

vai vismaz likumā, ja nav konstitūcijas. 

3. Funkcijas starp nacionālo, reģionālo un vietējo varu sadalāmas atbilstoši 

subsidiaritātes principam – vara jādeleģē pēc iespējas tuvāk pilsonim. 

4. Pašvaldības pilnvarām normāli jābūt ekskluzīvām, valsts nedrīkst reglamentēt 

pašvaldību funkciju izpildes kārtību citādi kā ar likumu starpniecību. 

5. Ja valsts deleģē kādas savas funkcijas, tad šādām funkcijām izpildes noteikumus var 

noteikt arī valdība, taču arī šajā gadījumā pašvaldība piemēro vispārējo kārtību 

vietējiem apstākļiem. 

6. Nedrīkst ierobežot pašvaldības personāla suverenitāti – darbiniekus pašvaldība izvēlas 

bez valdības iejaukšanās. 

7. Nedrīkst ierobežot pašvaldības organizācijas suverenitāti – pašvaldības veido 

struktūras patstāvīgi, piemērojot tās vietējiem apstākļiem. 
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8. Pašvaldības darbinieku darba apstākļiem jābūt tādiem, lai nodrošinātu pašvaldības 

uzdevumu veikšanu. 

9. Pašvaldības darbinieku sociālās garantijas nedrīkst atpalikt no attiecīgām garantijām 

darba tirgū. 

10. Pašvaldības budžetam pamatā jāveidojas no pašu ienākumiem – pašvaldības 

nodokļiem un nodevām, likmes tiem maina pati pašvaldība. 

11. Pašvaldības funkciju finansējums nedrīkst būt mazāks nekā valsts funkcijām vienotas 

valsts ekonomiskās politikas ietvaros. 

12. Valsts dotācijām, ja tās domātas pašvaldības funkciju veikšanai, nav jābūt iezīmētām. 

13. Lai varētu veicināt savas teritorijas sociāli ekonomisko attīstību, pašvaldībām jābūt 

tiesībām aizņemties vietējā kapitāla tirgū. 

14. Pašvaldībām ir tiesības veidot pašvaldību asociācijas un sadarboties ar citām 

pašvaldībām. 

15. Jāpastāv reālai iespējai aizstāvēt pašvaldību tiesības, ja kāda cita vara cenšas tās 

nelikumīgi ierobežot. 

16. Jebkāda valsts uzraudzība nedrīkst pārsniegt minimāli nepieciešamo. 

No citiem pašvaldību demokrātijas dokumentiem harta atšķiras ar savu starptautiskā 

līguma raksturu un to, ka pastāv reāla autoritatīva organizācija, kura uzrauga šā likuma 

ievērošanu. Ja šķiet, ka harta tiek pārkāpta, gan pašvaldība, gan atsevišķs pilsonis var griezties 

Satversmes tiesā. 

1.3. Eiropas Telpiskās Attīstības Perspektīva  

Šī perspektīva, pazīstama arī ar devīzi “Virzībā uz līdzsvarotu un ilgtspējīgu ES 

teritorijas attīstību”, pieņemta 1999. gadā Potsdamā, ES dalībvalstu telpiskās plānošanas 

ministru sanāksmē. Tā ir izstrādāta kā instruments ekonomiskās izaugsmes, nodarbinātības un 

ilgtspējīgas attīstības atbalstam visā Eiropas Savienībā. 

Eiropas Telpiskās Attīstības Perspektīva (ETAP) ir politiskais pamats Kopienas un ES 

dalībvalstu nozaru politikām, kam ir telpiska ietekme, kā arī reģionālajām un vietējām 

pašvaldībām. ETAP ir vērsta uz Eiropas teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. 

Lielākais uzsvars dokumentā ir vērsts uz lielpilsētu, urbanizēto areālu un jutīgo teritoriju 

attīstību, taču ir ņemti vērā arī lauku teritoriju attīstības aspekti. Aglonas novada kontekstā 

uzmanība īpaši pievēršama elementiem, kas sastopami divās no daudzskaitlīgajām dokumenta 

vadlīnijām. 

1. Policentriskas un līdzsvarotas pilsētu sistēmas attīstība un pilsētu un lauku 

teritoriju partnerattiecību stiprināšana, atmetot novecojušo priekšstatu par 

pilsētu un lauku duālismu (savstarpējo pretnostatīšanu). 

2. Saprātīgi apsaimniekojot, nodrošināt dabas un kultūras mantojuma attīstību un 

saglabāšanu. Tas globalizācijas laikmetā veicina ES pilsētu un reģionu dabas un 

kultūras daudzveidības saglabāšanu un reģionālās identitātes aizsardzību un 

padziļināšanu. 

Eiropas telpiskās attīstības perspektīva ir balstīta uz ES mērķi sasniegt līdzsvarotu un 

ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē, ka sociālās un ekonomiskās prasības jāsaskaņo ar teritorijas 

ekoloģiskajām un kultūras funkcijām, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un plašākā mērogā 

līdzsvarotu telpisko attīstību. 
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1.4. Local Agenda 21 un Agenda Baltic 21 

Agenda 21 nav normatīvs vai plānošanas dokuments šī jēdziena parastajā izpratnē, tas 

drīzāk ir termins vai princips, kas apvieno rīcību (ieskaitot visu līmeņu plānošanu un 

likumdošanu) kopu, ieviešot praksē ilgtspējības jēdzienu. Tas radies 1992. gadā Riodežaneiro, 

Apvienoto Nāciju Konferencē “Par vidi un attīstību”. Konference vērsa uzmanību uz pasaulē 

notiekošo apkārtējās vides postīšanu un pastāvošo sociālo nevienlīdzību. Tās laikā tika 

pieņemti vairāki svarīgi dokumenti, kas faktiski ir kļuvuši par pagrieziena punktu pasaules 

vēsturē, izvirzot kopējus mērķus ilgtspējīgai attīstībai pasaulē. Ar Agenda 21 parasti saprot 

tieši globālās rīcības. 

Vietējās rīcības atspoguļojas terminā Local Agenda 21, kas burtiskā tulkojumā nozīmē 

“Vietējā darba kārtība 21.gadsimtam”. Daudzu Agenda 21 minēto problēmu un risinājumu 

saknes ir meklējamas pašvaldību līmenī, tieši tāpēc pašvaldībām savi attīstības plāni būtu 

jāizstrādā, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Vietējā pašvaldība veido un uztur 

ekonomisko, sociālo un vides infrastruktūru, pārrauga plānošanas procesu, nosaka vides 

politiku pašvaldībā, kā arī atbalsta nacionālās vides politikas īstenošanu. 

Vietējai pašvaldībai, kā iedzīvotājiem vistuvāk stāvošajai varai, ir primāra nozīme 

sabiedrības izglītošanā un mobilizēšanā ilgtspējīgas attīstības jautājumu veicināšanā. Local 

Agenda 21 mērķis ir iesaistīt gan indivīdus, gan dažādas intereses pārstāvošas sabiedrības 

grupas kopējā attīstības procesā. Tās uzdevums ir aicināt uz sadarbību gan ražotājus, gan 

nevalstiskās organizācijas, gan skolas un arodbiedrības, gan etniskās minoritātes, kā arī 

kaimiņu pašvaldības un valstiskās institūcijas. 

Local Agenda 21 nenozīmē tikai dokumenta sagatavošanu, tas ir ilglaicīgs process 

jebkurā līmenī. Local Agenda 21 mērķi sakrīt ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un zināmā 

mērā izriet no to definīcijām globālajā Agenda 21 principā: 

1. ekonomisko, ekoloģisko un sociālo sistēmu harmonijas, 

2. dabas resursu saglabāšanas un saprātīga izmantošanas, 

3. cilvēkiem garantētas drošības un veselības. 

Local Agenda 21 procesam ir vairākas būtiskas pazīmes: 

1. izteikta orientācija uz demokrātiskām rīcībām; 

2. ekoloģisko, sociālo un ekonomisko mērķu integrācija; 

3. demokrātiska visu interešu grupu un iedzīvotāju līdzdalība. 

Process balstās uz Rio Deklarācijas principiem, kuru vietējā plānošanas līmenī svarīgo 

elementu kopsavilkums pievienots zemāk: 

4. cilvēkiem ir tiesības uz veselīgu un produktīvu dzīvi saskaņā ar dabu; 

5. šodienas attīstība nedrīkst mazināt tagadējās un nākošo paaudžu attīstības iespējas un 

vajadzības pēc vides; 

6. lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību, vides aizsardzība jānosaka kā neatņemama attīstības 

procesa sastāvdaļa un to nedrīkst apskatīt atrauti; 

7. nabadzības izskaušana un dzīves standarta atšķirību mazināšana dažādās pasaules 

daļās ir būtiska ilgtspējīgas attīstības sasniegšanā un apmierina cilvēku lielākās daļas 

vajadzības; 

8. valstīm jāsamazina un jāierobežo neilgtspējīgi ražošanas un patēriņa modeļi un 

jāsekmē atbilstoša demogrāfiskā politika; 
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9. vides jautājumi vislabāk risināmi ar visu ieinteresēto pilsoņu līdzdalību, padarot vides 

informāciju plaši pieejamu. 

Eiropas līmenī ilgtspējīgu pilsētu kampaņa tika uzsākta 1994.gadā Alborgā, Dānijā 

pirmajā Eiropas Ilgtspējīgu pilsētu konferencē, kur 80 Eiropas vietējās pašvaldības ierosināja 

un parakstīja Hartu “Eiropas pilsētas ceļā uz ilgtspējīgu sabiedrību” (t.s. Alborgas harta). 

Kopumā kampaņai, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī un atbalstīt 

Eiropas pašvaldības atbilstošas politikas un darbības veidošanā un īstenošanā, pievienojās 

vairāk nekā 410 pašvaldības no 32 valstīm. 

Lai padarītu ilgtspējīgas attīstības izvēli vieglāku visām mērķgrupām Baltijas jūras 

reģionā, tā valstu valdības 1996. gadā nolēma veidot kopēju sapratni par ilgtspējīgu attīstību 

Baltijas jūras reģionā. 1998.gada jūnijā tika apstiprināts dokuments Agenda Baltic21 – Darba 

kārtība Baltijas jūras reģionam, resp., vadlīnijas ilgtspējīgai attīstībai reģionā. Agenda 

Baltic21 ir pirmā starpvaldību reģionālā Local Agenda 21, kas pieņemta pasaulē pēc 1992. 

gada Rio konferences. 

Pēc būtības šis dokuments ir valdības līmeņa rīcības programma, kas sastāv no 37 

praktiski orientētiem priekšlikumiem, aptverot tādus sektorus, kā lauksaimniecība, enerģētikas 

saimniecība, zvejniecība, mežsaimniecība, tūrisms, ražošana un transports, kā arī telpiskā 

plānošana un attiecības starp pašvaldībām. 

Dokuments gan nesatur tiešus ieteikumus plānošanas jomā, bet netieši tā galvenie 

principi var ietekmēt un ietekmē apdzīvojuma attīstību. Galvenie ieteikumi šeit ir: 

1. virzot ekonomisko un sociālo attīstību, vienlaikus jānodrošina dabas vides un kultūras 

mantojuma aizsardzība un saglabāšana; 

2. plānošanas procesā jānodrošina sabiedrības iesaistīšana, savstarpējas partnerības un 

pakārtotības principu respektēšana; 

3. jāveicina katra no reģiona apvidiem konkurētspēja ES un pasaulē, vienlaikus veicinot 

sociālo un ekonomisko apstākļu izlīdzināšanos starp vairāk un mazāk veiksmīgiem 

apvidiem, kā arī starp pilsētām un laukiem. 

Agenda Baltic 21 prasības atbilst globālās Agenda 21 prasībām, kuru Latvija atzinusi 

kā ANO dalībvalsts. 

1.5. Lisabonas stratēģija 

2000. gadā Eiropas Savienības Padome pieņēma šo dokumentu, kas, noteica “…jaunu 

stratēģisko mērķi ES, lai stiprinātu nodarbinātību, ekonomiskās reformas un sociālo 

saliedētību kā uz zināšanām balstīta ekonomikas daļu”. Gadu vēlāk gadā stratēģija tika 

papildināta Gēteborgas Eiropas Savienības Padomes sanāksmē par ilgtspējīgo attīstību, 

Lisabonas procesam pievienojot ekoloģisko aspektu. Līdz ar to stratēģija balstās uz 3 pīlāriem 

– ekonomiskā atjaunotne, sociālā atjaunotne un ekoloģiskā atjaunotne. 

Gēteborgas Eiropas Savienības Padome noteica galvenos ekoloģiskos mērķus un 

termiņus, kā arī 4 prioritātes: 

1. klimata maiņa: siltumnīcas efekta samazināšana, palielinot elektrības ražošanu no 

atjaunojamiem avotiem; 

2. pāreja no “ceļu transporta” uz citiem – videi draudzīgākiem transporta veidiem; 

3. sabiedrības uzvedība: reaģēt uz iedzīvotāju bažām par pārtikas drošību un kvalitāti; 

ķīmisko vielu lietošanu, infekcijas slimībām; 

4. resursu racionāla pārvaldība. 
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1.6. VASAB 2010 Plus 

Kopš 1992. gada Latvija piedalās Baltijas jūras reģiona (BJR) valstu 

teritorijas/telpiskās plānošanas ministru ierosinātajā sadarbības iniciatīvā “Vīzija un 

stratēģijas apkārt Baltijas jūrai 2010 (VASAB)”. 2001. gadā Baltijas jūras reģiona valstu 

telpiskās plānošanas un attīstības ministru 5. konferencē Vismārā pieņēma deklarāciju un 

jaunu vienotu telpiskās attīstības rīcības programmu – VASAB 2010 Plus. 

Latgales plānošanas reģiona izvēlētajos telpiskās struktūras elementos – apdzīvojums, 

lauki un infrastruktūra un to attīstības mērķos atspoguļojas VASAB izvirzītās rīcības 

programmas un uzdevumi: 

Rīcības programma uzsver pārrobežu sadarbību – pilsētu, reģionu sadarbību, 

transnacionālo transporta sakaru attīstību, pārrobežu zaļo tīklojumu attīstību, ieskaitot 

kultūrainavas, kā arī lauku apvidu dažādošanu un stiprināšanu. 

Šajos plānošanas dokumentos izvirzīt ie nosacījumi un vadlīnijas 

ilgtspējīgai  at tīstībai ir integrēti Latgales plānošanas reģiona teritorijas 

plānojumā. Aglonas novada kontekstā ir svarīgs mērķis nodrošināt ilgtspējīgu 

attīst ību specifiskajām teri torijām: pierobežu teritorijām, lauku apvidiem ,  

aizsargājamām dabas teritorijām.  

2. NACIONĀLĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

2.1. Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam 

Šis ir pirmais plānošanas dokuments, kurš izstrādāts Latvijā visas valsts mērogā un 

pretendē uz nacionālas vidēja termiņa stratēģijas nosaukumu. Neraugoties uz savu 

nosaukumu, tas neatbilst attīstības plāna prasībām, jo būtībā nesatur nekādu programmu, pat 

ne rīcību plānu. Dokumentā ir sniegts ļoti vispārīgs faktu materiāls un tikpat vispārīgās, 

izplūdušās un populistiskās frāzēs definēti attīstības mērķi (“Cilvēks pirmajā vietā”) un to 

skaidrojumi. Trūkst pilnīgi jebkādu plāna realizācijas kontroles sistēmas elementu. 

Šis dokuments drīzāk ir politiska deklarācija un vāji piemērots praktiskai valsts 

pārvaldes un attīstības organizēšanai un realizēšanai. Pat pašā NAP, pretrunā ar šī dokumenta 

nosaukumu, tiek atzīts tiek atzīts, ka tajā minētie stratēģiskie mērķi septiņos gados nav 

sasniedzami. Patiesībā tie nav sasniedzami nekādā laika periodā, jo nav iespējams konstatēt 

ne sasniegšanu, ne tuvošanos tai. Izmērāmība ir viena no būtiskām prasībām attīstības 

mērķu definēšanai, taču šādi izmērāmi mērķi dokumentā vispār nav minēti. 

2.2. Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–2013.gadam 

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013. gadam ir sagatavots atbilstoši 

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas 2010. gada 

3.februāra kopsēdes lēmumam (protokolam Nr.11) un faktiski domāts kā valsts instruments 

cīņai ar finanšu krīzi un ekonomisko recesiju. 

Plāns piedāvā esošajai sociāli ekonomiskajai situācijai aktuālu stratēģisko mērķi 

prioritātes un rīcības virzienus, kas sasaistīti ar kvantitatīviem mērķa rādītājiem. Plānā ir 

ietverti uzdevumi, kuri nosaka izmaiņas valsts pārvaldes institūciju plānotajā rīcībpolitikā - 

uzdevumi, kas nosaka publiskās pārvaldes darbības un pakalpojumu efektīvāku (gan izmaksu, 

gan pieejamības) nodrošināšanu, produktivitātes paaugstināšanu (to izmaiņas ir panākamas 
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caur dažādu produktivitāti ietekmējošo faktoru – tehniskajām, tehnoloģiskajām, vadības, 

infrastruktūras, institucionālajām struktūras izmaiņām). Tai pat laikā plāns neparedz 

atteikšanos no jau apstiprinātām rīcībpolitikām un spēkā esošiem attīstības plānošanas 

dokumentiem. 

Plāns nav veidots kā budžeta, tā ietvaros nodrošināmo funkciju un veicamo investīciju 

apraksts. Vienlaikus Ministru kabineta noteiktie vidēja termiņa budžeta mērķi sekmēs plānā 

noteikto prioritāšu īstenošanu. 

Plāns ir veidots hierarhiskos līmeņos (8.att.). Tas iekļauj veicamās darbības un to 

īstenošanas rezultātā sasniedzamos rezultātus: 

1. plāna prioritātes un makro līmeņa rezultāti, rīcības virzieni un politikas rezultāti 

nosaka vidēja termiņa politikas vadlīnijas līdz 2013. gadam; 

2. plāna uzdevumi un darbības rezultāti nosaka izmaiņas plānotajās rīcībpolitikās, to 

izpildes termiņus un darbības rezultātus. 

Plānā nav iekļauti uzdevumi un darbības rezultāti rīcību politikās, kurās būtiskas 

izmaiņas nav plānotas. 

 

8.att. Plāna stratēģijas uzbūve 

Lai īstenotu plānu, nepieciešams veikt izmaiņas esošajās rīcībpolitikās un īstenot 

ekonomikas recesijas situācijai atbilstošus uzdevumus, vienlaikus ievērojot nepieciešamo 

budžeta konsolidāciju. 

Dokuments paredz virkni rīcību trijos galvenajos stratēģiskos virzienos: ekonomikas 

izaugsmē, sociālajā drošībā un publiskās pārvades reformās. Katrā šai jomā ir izstrādāts 

izteikti konkrētu rīcību plāns. Galvenās tā sadaļas uzskaitītas sarakstā zemāk; ar kursīvu 
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izceltas pozīcijas, kas ir svarīgas vietējam plānošanas līmenim, tātad arī Aglonas novadā, vai 

pat vistiešākajā veidā ietilpst vietējās pārvaldes kompetencē. 

1. Ekonomikas izaugsme1 

1.1. Makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana 

1.1.1. Stingra fiskālā disciplīna, budžeta ieņēmumu un izdevumu konsolidācija atbilstoši 

fiskālajam mērķim. 

1.1.2. Nodokļu sloga pārdale no tiešajiem, ar darbaspēku saistītajiem nodokļiem uz 

netiešajiem, ar patēriņu saistītajiem nodokļiem un cīņa ar ēnu ekonomiku. 

1.1.3. Latvijas pievienošanās eirozonai, ieviešot eiro kā vienīgo maksājumu līdzekli. 

1.1.4. Finanšu sektora stabilitātes nodrošināšana. 

1.2. Uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošana 

1.2.1. Administratīvā sloga samazināšana. 

1.2.2. MVU labvēlīgu nosacījumu ieviešana un Mazā biznesa akta īstenošana. 

1.2.3. Efektīva ES fondu finansējuma apguve, apgūstot pieejamo finansējumu pilnā 

apmērā un mazinot administratīvos šķēršļus fondu apguvei. 

1.2.4. Eksporta veicināšana. 

1.2.5. Transporta infrastruktūras sakārtošana. 

1.2.6. Vides infrastruktūras sakārtošana. 

1.3. Zināšanu ekonomika 

1.3.1. Palielināt augstākās izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

1.3.2. Sadarbības veicināšana starp izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sektoriem, 

pilnveidojot tehnoloģijas un zināšanu pārnesi, sekmējot privātā sektora investīcijas 

pētniecībā un attīstībā. 

1.3.3. Jaunu un inovācijas jomā aktīvu uzņēmumu (īpaši – MVU) attīstības sekmēšana, 

t.sk. sniedzot atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā. 

1.4. Efektīvas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšana 

1.4.1. Energoapgādes drošības un energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana, kā arī 

Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus integrācija. 

1.4.2. Enerģijas infrastruktūras projektu attīstība Baltijas enerģijas tirgus 

starpsavienojuma plāna ietvaros. 

2. Sociālā drošība 

2.1. Nodarbinātība un sociālais atbalsts 

2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana, pilnveidošana un 

pārraudzība. 

2.1.2. Nepārtraukta nodarbināto konkurētspējas celšana. 

2.1.3. Efektīva ārkārtas sociālās drošības tīkla darbības nodrošināšana. 

2.2. Reģionu atšķirību mazināšana 

2.2.1. Atbalsts reģionu ekonomiskajai aktivitātei, nodrošinot mērķtiecīgus un 

koordinētus ieguldījumus attīstības centros un specifiskajās mērķa teritorijās. 

2.2.2. Pašvaldību finansiālās rīcībspējas paaugstināšana, paplašinot un dažādojot 

pašvaldību budžetu ieņēmumu bāzi. 

                                                 
1

 Numerācija kā citētajā dokumentā 
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2.3. Veselība 

2.3.1. Stacionārās veselības aprūpes plānveidīga konsolidācija. 

2.3.2.Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla un komandas efektīva 

darbība. 

2.3.3.Ambulatorās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, palielinot ambulatorajai 

veselības aprūpei paredzētos līdzekļus no kopējiem veselības nozares līdzekļiem. 

2.3.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšana. 

2.4. Izglītība 

2.4.1. Paaugstināt izglītības efektivitāti (izmaksu efektivitāti). 

2.4.2. Paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus. 

2.4.3. Nodrošināt pedagogu izcilību. 

2.5.Fiziskā drošība 

2.5.1.Noziedzīgo nodarījumu prevencija un apkarošana. 

3. Publiskās pārvaldes reformas 

3.1. Publiskās pārvaldes funkciju un pakalpojumu optimizēšana 

3.1.1. Publiskās pārvaldes pakalpojumu un funkciju pārskatīšana, netipisko pakalpojumu un 

funkciju pārtraukšana vai nodošana citam izpildītājam, kā arī līdzīgo funkciju centralizēšana 

(apvienošana). 

3.1.2. “Vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu 

sniegšanā
2
. 

3.2. Cilvēkresursu efektīva pārvaldība publiskajā sektorā 

3.2.1. Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēmas pilnveidošana un vienotas atlīdzības 

sistēmas paplašināšana un nostiprināšana. 

3.3. E-pārvaldes veicināšana un birokrātisko procedūru atvieglošana valsts un 

pašvaldību iestāžu darbā 

3.3.1. Integrētas un sadarbspējīgas valsts un pašvaldību pārvaldes elektroniskās informācijas 

telpas veidošana. 

3.3.2. Iedzīvotāju e-prasmju pilnveide un 100% interneta pieejamības nodrošināšana. 

Kā redzams, vietējā līmenī ir aktuāla liela daļa programmas. 

2.3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam parāda valsts un sabiedrības 

ilgtermiņa uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi - līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, 

norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus 

pārvēršot par arvien jaunām iespējām. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS) tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 

2030. gadam Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. 

Šie globālie procesi kalpoja par izejas punktu stratēģijas izstrādē: 

1. demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības 

novecošanās; globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība; 

darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām; klimata 

pārmaiņas; 

                                                 
2

 Aglonas novada attīstības stratēģijas autori uzskata, ka vienas pieturas aģentūra nelielas pašvaldības ietvaros 

nav vēlama, jo šādos apstākļos pārvaldes efektivitāti tā paaugstina minimāli, vienlaikus atsvešinot 

iedzīvotājus no pārvaldības. 
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2. augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība; 

3. bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība; 

demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu 

attīstība; 

4. globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums; urbanizācija, 

aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās. 

Ilgtspējas modeļa ietvaros vienīgā iespēja veiksmīgi atbildēt uz globālajiem 

izaicinājumiem ir tādas attīstības politikas veidošana, kas sabalansētu nepieciešamību veicināt 

ekonomisko izaugsmi un uzlabot ikviena sabiedrības locekļa dzīves kvalitāti, nepieciešamību 

nodrošināt sociālo saliedētību un drošību un nepieciešamību nosargāt ekoloģisko vidi mūsu 

nākamajām paaudzēm. 

LIAS izstrādē tika izmantota t.s. kapitālu pieeja ilgtspējai. Stratēģijas uzdevums ir 

atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savus kapitālus jeb nacionālo bagātību, lai nākamajām 

paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. 

Ņemot vērā globālās tendences un rūpīgi izvērtējot Latvijas kapitālus un to 

izmantojumu, ilgtspējas modeļa ietvaros ir iespējams noteikt šādus stratēģiskos principus, 

kurus ievērojot, tiek stiprinātas Latvijas ilgtspējīgas attīstības iespējas: 

1. jaunrade, 

2. tolerance, 

3. sadarbība, 

4. līdzdalība. 

Stratēģijas parasti sākas ar vīziju - redzējumu par vēlamo stāvokli, kura sasniegšanai 

nepieciešams secīgs soļu plāns. LIAS ir izstrādāta no otras puses - identificējot nākotnes 

izaicinājumus, analizējot Latvijas rīcībā esošos kapitālus un meklējot ilgtspējīgas attīstības 

iespējas. Tādējādi tika noformulēti mērķi un darbības virzieni, kas izklāstīti astoņās nodaļās. 

Katrā no tām tiek skatīts kāds no Latvijas kapitāliem globālo attīstības tendenču un nākotnes 

iespēju kontekstā. Pirmās trīs nodaļas aplūko cilvēkkapitālu no demogrāfijas un darbaspēka, 

izglītības un iespēju vienlīdzības viedokļa. Tās ir tieši saistītas ar ceturto nodaļu par Latvijas 

saimnieciskā kapitāla – ekonomikas attīstības iespējām un virzieniem. Piektajā nodaļā 

analizētas Latvijas energokapitāla iespējas, sestajā - dabas kapitāls, bet septītajā - telpiskā 

attīstība. Visbeidzot astotajā analizēta pārvaldība un līdzdalība no sociālā kapitāla 

viedokļa. Visās nodaļās ievērota vienota loģika: 

1. identificēta globālās attīstības tendence; 

2. skatīts, kādus izaicinājumus vai draudus tā rada; 

3. noteikta Latvijas attīstības iespēja, atbildot uz šo izaicinājumu, un formulēts 

stratēģiskais mērķis; 

4. noteikti rīcības virzieni un pēc iespējas ieteikti konkrēti risinājumi. 

Dokuments ietver 8 sadaļas, kas veltītas sekojošiem problēmu blokiem: 

1. ilgtermiņa ieguldījumi Latvijas cilvēkkapitālā: atbilde demogrāfiskajiem 

izaicinājumiem; 

2. zināšanas un prasmes 21. gadsimtā; 

3. iespēju vienlīdzība un vidusšķiras veidošanās; 

4. masveida jaunrade un inovatīva ekonomika; 

5. atjaunojama un droša enerģija; 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģiskās vadlīnijas  81 

6. dabas daudzveidība un nākotnes kapitāls; 

7. pilsētu sadarbība un pievilcīga dzīves telpa; 

8. inovatīva pārvaldība un līdzdalība. 

Katrs problēmbloks satur problēmas nostādni, attīstības mērķu definējumu, esošo 

resursu un vērtību uzskaitījumu, nodomus un virzienus (rīcību grupas) problēmas risināšanai. 

Šādam stratēģijas līmeņa dokumentam ir raksturīga zināma formulējumu vispārinātība 

(“veicināt”, “atbalstīt”, “sekmēt”), taču jomas šeit atšķirībā no NAP ir minētas pietiekami 

konkrēti un uzdevumi sadalīti samērā detalizēti. 

Neraugoties uz stratēģijas autoru paskaidrojumiem par vīzijas vietu un lomu, 

dokumentā mūsuprāt trūkst tieši pietiekami skaidras vīzijas, kas izceltu mūsu valsts unikālās 

iespējas, pēc kurām vairāk vai mazāk tiecas vairums cilvēku jebkurā valstī un sabiedrībā. 

Pilnīgi konkrētu rīcību nosaukšana nav šāda rakstura dokumenta uzdevums, tās iestrādājamas 

attiecīgos rīcību plānos un programmās, no kurām pirmā pietiekami detalizētā nacionāla 

līmeņa programma ir augstāk izklāstītais Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–

2013.gadam. 

Dokumenta nobeigumā ir pievienots samērā izsmeļošs, konkrēts un detalizēts 

stratēģijas realizācijas indikatoru saraksts, taču to sasaite ar pašām plānojuma sadaļām faktiski 

nav pamatota un ne vienmēr saprotama. 

Mūsuprāt arī inovativitātes un (citēts) “masveida jaunrades” uzsvēršana apstākļos, kad 

nav pietiekami nodrošinātas daudzas cilvēku pamatvajadzības, ir mazliet naivs vizionārs 

redzējums sociālisma propagandas stilā; pamatvajadzību apmierināšanai pietiktu ar politisko 

gribu valsts ekonomikas sakārtošanai (pirmām kārtām, administratīvā sloga uz uzņēmējiem 

ievērojamā samazināšanā un stabilas vides uzņēmējdarbībai radīšanā), bet inovācijas, kas ir 

neizbēgami un pirmšķirīgi svarīgas galvenokārt eksporta un ārējās konkurences jomā, tomēr 

tieši attiecas uz relatīvi nelielu daļu uzņēmēju un uzņēmumu, bet pārējā sabiedrības daļa 

saņem no šī procesa dividendes darba vietu veidā, kā arī sociālajā sfērā un valsts 

infrastruktūru attīstīšanā no ģenerētajiem nodokļu ieņēmumiem. 

3. VALSTS NORMATĪVIE AKTI 

3.1. Attīstības plānošanas likumdošana 

3.1.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums  

Likuma mērķis ir, nosakot attīstības plānošanas sistēmu, sekmēt valsts ilgtspējīgu un 

stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Likums attiecas uz attīstības plānošanu Saeimā, Ministru kabinetā, tiešās valsts 

pārvaldes iestādēs, plānošanas reģionos, pašvaldībās un valsts pārvaldes iestādēs, kas nav 

padotas Ministru kabinetam. Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas 

attīstības plānošanu un nodrošina valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu sasaisti 

un savstarpējo saskaņotību. 

Likums nosaka plānošanas dokumentu veidus, hierarhiju un savstarpējās attiecības. 

Uzskatāmi un izsmeļoši to ilustrē diagramma ( 9.att.). 

Likums deklarē desmit galvenos pamatprincipus, kas jāievēro visu veidu plānošanas 

dokumentos: 
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1. ilgtspējīgas attīstības princips – tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina 

kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, 

cilvēku un materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu; 

2. interešu saskaņotības princips – saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības 

plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos; 

3. līdzdalības princips – visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties 

attīstības plānošanas dokumenta izstrādē; 

4. sadarbības princips – valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā 

izpildot attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita 

citu par nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

5. finansiālo iespēju princips – izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus 

un piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai 

nepieciešamajām izmaksām; 

6. atklātības princips – attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek 

informēta par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, 

ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus; 

7. uzraudzības un novērtēšanas princips – attīstības plānošanā un attīstības 

plānošanas dokumentu īstenošanā tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā arī 

uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem; 

8. subsidiaritātes princips – politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura 

atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek 

efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī; 

Politikas plānošanas dokumenti

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti*

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija "Latvija 2030"

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija "Latvija 2030"

Plānošanas reģiona
attīstības stratēģija

Vietējo pašvaldību
attīstības stratēģijas un 

ter.plānojumi

Plānošanas reģionu
attīstības programmas Vietējo pašvaldību

attīstības programmas

Tematiskie plānojumi

Vides politikas 
pamatnostādnes 2009-

2015

Enerģētikas attīstības 
pamatnostādnes 2007-

2016

Reģionālās politikas 
pamatnostādnes

Piekrastes telpiskās 
attīstības 

pamatnostādnes 2001-
2017

Zivsaimniecības 
nacionālais stratēģiskais 

plāns 2007-2016

Zemes politikas 
pamatnostādnes

2008-2014

Nozaru 
plānošanas 
dokumenti

Starpnozaru 
plānošanas 
dokumenti

Nacionālais līmenis Reģionālais līmenis Vietējais līmenis
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9.att. Plānošanas dokumentu sistēmas uzbūve 

(pēc dokumenta “Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes”) 

9. attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips – politiku 

plāno pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā 

attīstības plānošanas dokumentus; 

10. līdzsvarotas attīstības princips – politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts 

teritoriju attīstības līmeņus un tempus. 

Attēlā ir redzama arī vietējo plānošanas dokumentu vieta šais sistēmā un to 

savstarpējo attiecību hierarhija, kā arī saites ar citu veidu plānošanas dokumentiem. 

3.1.2. 13.10.2009. MK noteikumi Nr.1178 “Attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”  

Šie noteikumi regulē arī pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un 

precizē, kādā veidā izstrādājams attīstības programmas pasākumu plāns. Stratēģiju dokumentu 

izstrādi Noteikumi nereglamentē; vienīgi tiem jāievēro APSL noteiktie pamatprincipi. 

RAPLM ir izstrādājusi detalizētus metodiskos norādījumus attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei. 

Ir novērojama pretruna ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu, jo paredzēts, ka 

attīstības programma, kas būtībā ir īstermiņa – vidēja termiņa pasākumu plāns, satur 

“stratēģisko daļu”, kamēr APSL skaidri nosaka, ka stratēģiskais dokuments ir vadošais, bet 

programmas dokuments tam pakārtots. 

3.1.3. 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”  

Noteikumi definē sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas procesā 

gadījumos, kad to neregulē citi normatīvie akti. Pašreizējā situācijā šāds gadījums ir visu 

attīstības plānošanas dokumentu izstrāde vietējā līmenī. 

Sabiedrības iesaistes procedūru telpiskajā plānošanā regulē 06.10.2009. MK noteikumi 

Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. Ir paredzams, ka šie 

Noteikumi, stājoties spēkā jaunajam Teritorijas attīstības plānošanas likumam, varētu tikt 

atcelti, jo likumprojektā paredzēta jauna, ievērojami vienkāršota procedūra visiem plānošanas 

dokumentu veidiem. 

Noteikumi reglamentē sabiedrības līdzdalības lomu (respektīvi, nosaka obligāti 

veicamo darbību minimumu) un paskaidro tās dažādus veidus, nosaka līdzdalības 

organizēšanas formas un kārtību. 

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā: 

1. piedaloties darba grupās un konsultatīvajās padomēs; 

2. piedaloties sabiedriskajā apspriedē; 

3. iesaistoties publiskajā apspriešanā; 

4. iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs (piemēram, 

sabiedriskās domas aptaujās); 

5. sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā domes sēdēs, 

komitejās un komisijās atbilstoši pašvaldības nolikumam. 
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Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un 

priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji. Viena no sabiedriskās apspriedes nozīmīgākajām 

formām ir iedzīvotāju sapulce. 
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3.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums  

Likums ar 2011.gada 1.decembri ir nomainījis Teritorijas plānošanas likumu. 

Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam, tas sakārto attīstības un telpiskā plānojuma 

savstarpējās attiecības un noregulē (telpiskās plānošanas gadījumā – vienkāršo) dokumentu 

izstrādes un spēkā stāšanās procedūras. 

Likums paredz Ministru kabineta noteikumu izdošanu, kas nosaka jaunas prasības 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei. Paredzēts vienkāršot plānojuma saturu, 

izdodot Vispārīgos apbūves noteikumus MK Noteikumu veidā, paredzēts izveidot vienotu 

teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, apbūves parametru aprēķināšanu, ielu 

klasifikāciju, un citas normas, ko vienādi var attiecināt uz visām pašvaldībām. Turklāt lauku 

teritorijās (ārpus pilsētām un ciemiem) izstrādāt zonējumu nebūs obligāti; to varēs noteikt ar 

jaunieviesta plānojuma veida – lokālplānojuma palīdzību, bet vispārējā kārtībā to regulēs 

esošie Ministru kabineta noteikumi, kas darbojas attiecībā uz lauksaimniecības, 

mežsaimniecības, ūdeņu un citu teritoriju izmantošanu. 

Noteikts teritorijas plānojumu apstrīdēšanas termiņš. Jaunais likums nosaka trīs 

mēnešu apstrīdēšanas termiņu teritorijas plānojumam. Izdodot Vispārīgos apbūves 

noteikumus, standartizējot apzīmējumus, kā arī izveidojot vienotu metodiku plānojumu 

izstrādei, uzlabosies teritorijas plānojumu kvalitāte tādā nozīmē, ka plānojums labāk atbildīs 

saviem mērķiem un labāk sabalansēs mērķgrupu vajadzības. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka valstij nozīmīgas teritorijas un 

objekti, piemēram, valsts autoceļi, tiks noteikti kā valsts interešu teritorijas apstiprinot tos 

valdībā. Likumprojekts paredz, ka pēc ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pabeigšanas, 

ja tāda ir nepieciešama, valsts interešu teritorijas apstiprina ar Ministru kabineta noteikumiem, 

un to attīstība ir realizējama neveicot grozījumus pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Likums paredz arī divu jaunu veidu plānošanas dokumentus – tematisko plānojumu un 

lokālplānojumu. Tematiskais plānojumu varēs izstrādāt gan valsts, gan reģionālā, gan vietējā 

līmenī. Nacionālā līmenī, piemēram, šāds tematiskais plānojums varētu būt Jūras telpiskais 

plānojums, reģionālajā – sabiedriskā transporta maršrutu plāns, bet vietējā – pilsētas vai ciema 

ūdensapgādes perspektīvā shēma. 

Vietējā līmenī tiek ieviests jauns plānošanas dokumenta veids – lokālplānojums, ko 

izstrādā pati pašvaldība pēc vajadzības, un kas risina specifiskus uzdevumus. Tā izstrādi veic, 

ja nepieciešams pārplānot pamestas, neizmantotas teritorijas daļas, apgūstot jaunas, 

neapbūvētas teritorijas, tas var būt nepieciešams arī tikai sarkano līniju plānošanai. 

Līdz 2014. gadam sadarbībā ar VRAA, VARAM nodrošinās Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izveidi, kas paredz vienuviet internetā publicēt visu 

līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, atbalstīt to izstrādes sabiedriskās 

apspriešanas procesus, kā arī nodrošināt rīku, ar kura palīdzību pašvaldības varēs atjaunot 

zemes izmantošanas informāciju, savietojot dažādu valsts reģistru ģeotelpiskos datus, tajā 

skaitā Būvniecības informācija sistēmu. 

Uzsākot izstrādāt Aglonas novada attīstības (un arī telpiskās plānošanas) dokumentus, 

jau tika ņemtas vērā vēl savulaik likumprojekta nostādnes, ciktāl tās nebija pretrunā ar tajā 

laikā spēkā esošajiem citiem normatīvajiem aktiem. 
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4. VALSTS NOZARU POLITIKU PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

4.1. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2004.-2014.gadam 

Reģionālās politikas pamatnostādnes (turpmāk – pamatnostādnes) nosaka valsts 

reģionālo politiku turpmākajiem 10 gadiem.  

Pamatnostādņu izstrādes nepieciešamību pamatā nosaka situācija, ka neskatoties uz 

valsts attīstības līmeņa pieaugumu, ir vērojama atsevišķu reģionu attīstības līmeņu atšķirību 

palielināšanās tendence.  

Pamatnostādņu nepieciešamība ir juridiski reglamentēta – to izstrādi nosaka 

Reģionālās attīstības likums. Pamatnostādnēs ir ietverti reģionālās politikas galvenie principi, 

mērķi, prioritātes un rīcības virzieni. Pamatnostādnēs izvirzītie mērķi un rīcības virzieni 

atspoguļo reģionālās politikas prioritātes. 

Politikas plānošanas dokumentus izstrādā saskaņā ar pamatnostādnēs un Nacionālajā 

plānojumā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, tādā veidā nodrošinot šo dokumentu 

savstarpēju koordināciju. Nacionālo plānojumu izstrādā, izvērtējot valsts reģionālās attīstības 

plānošanas dokumentus. Pamatnostādnes un Valsts telpiskās attīstības perspektīva (Valsts 

ilgtspējīgas telpiskās attīstības pamatnostādnes), kas ir Nacionālā plānojuma sastāvdaļa, ir 

savstarpēji saskaņoti un papildinoši dokumenti. 

Dokuments norāda, ka reģionālās plānošanas politika ir orientēta uz plānošanas 

reģionu līmeni un ņem vērā to īpatnības un atšķirības. Tālāku detalizāciju dokuments 

neapskata, kaut gan sniedz par to atsevišķas ziņas, norādot arī uz lielu attīstības nevienmērību 

pašā reģionu iekšienē. 

Dokuments identificē Latvijas reģionālās attīstības problēmas: 

1. Latvijas un tās reģionu zema konkurētspēja pārējo ES reģionu vidū; 

2. Būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un šo atšķirību 

palielināšanās tendence starp plānošanas reģioniem; 

3. Būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un šo atšķirību 

palielināšanās tendence atsevišķu plānošanas reģionu ietvaros; 

4.  Vāji attīstīta un nekvalitatīva infrastruktūra, t.sk. vāja uzņēmējdarbību veicinoša un 

pievilcīgu dzīves vidi veicinoša infrastruktūra teritoriālās vienībās; 

5. Rīgas kā galvaspilsētas zema konkurētspēja salīdzinājumā ar citām Eiropas 

galvaspilsētām. 

Būtībā šīs problēmas aktuālas arī pašlaik. 

Reģionālās politikas problēmas 2004. gada kontekstā ir sekojošas: 

1. Nozaru politiku veidošana un īstenošana notiek savstarpēji nekoordinēti un netiek 

saskaņotas ar plānošanas reģionu attīstības prioritātēm; 

2. Nav nodrošināta valsts un ES reģionālās attīstības atbalsta instrumentu saskaņota 

darbība; 

3. Līdz šim pārāk lēns novadu veidošanās process, kā rezultātā Latvijā ilgstoši pastāv 

liels skaits ekonomiski un administratīvi vāju pašvaldību, kas nespēj nodrošināt visu 

pašvaldību funkciju veikšanu; 

4. Šauras pašvaldību vietējo atbalsta instrumentu klāsta iespējas. 

Kopš 2004. gada ir veikta administratīvi teritoriālā reforma, kam vajadzēja atrisināt 

strukturālas problēmas. Diemžēl reformas rezultātā izveidotās administratīvās teritorijas ir ļoti 
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slikti salīdzināmas savā starpā, kas, ievērojot kapacitātes palielināšanos, ārkārtīgi apgrūtina 

teritorijas analīzi un līdz ar to attīstības sekmju reģionālu un pat nacionālu novērtējumu. 

Stāvoklis ar ES finanšu instrumentu izmantošanu ir ievērojami uzlabojies, taču jau tā 

nepietiekamo vietējo atbalsta instrumentu klāstu nopietni ir iedragājusi 2008.-2009. gada 

ekonomiskā krīze. 

Dokumentā ir definēti Latvijas reģionālās politikas principi: 

1. Integrācijas princips – Latvijas reģionālā politika ir pārsektoriāla darbības sfēra, 

kas veidojama sadarbībā starp nozaru ministrijām, plānošanas reģioniem, rajona un 

vietējām pašvaldībām, sociālajiem partneriem un par reģionālo politiku atbildīgo 

iestādi. 

2. Inovācijas princips – atbalsts inovatīvām idejām un aktivitātēm. 

3. Pašiniciatīvas princips – vietējā līmeņa iniciatīvu rašanās veicināšana un šo 

iniciatīvu atbalsts. 

4. Teritorijas savstarpējās atkarības princips – teritorijas attīstība, ievērojot tās 

centra un perifērijas savstarpējo atkarību. 

5. Koncentrācijas princips – reģionālās attīstības atbalstam novirzīto finansējumu 

koncentrē noteiktu prioritāro mērķu sasniegšanai. 

6. Decentralizācijas princips – kompetences nodošana no augstāka pārvaldes līmeņa 

uz zemāku pārvaldes līmeni. 

Zināmā mērā tie ir atspoguļojušies teritorijas attīstības plānošanas normatīvajos aktos. 

4.2. Zemes politikas pamatnostādnes 2008-2014 

Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments laika periodam līdz 

2014. gadam, kurā formulēti zemes politikas mērķi, risināmās problēmas, politikas 

pamatprincipi un politikas rezultāti, rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai. 

Ņemot vērā zemes kā unikāla resursa lielo nozīmību, un to, ka šī resursa izmantošanā 

pieļauto kļūdu labošanai ir nepieciešams ieguldīt milzīgus resursus un tas prasa vairākus 

gadus desmitus, pamatnostādņu mērķis ir atrisināt un novērst pamatnostādņu izstrādes laikā 

identificētās problēmas zemes izmantošanā un ar to saistītajās jomās, radīt apstākļus zemes 

iespējami labākai izmantošanai, tās ilgtspējībai, kā arī nodrošināt dažādu ar zemes 

izmantošanu saistīto nozaru attīstības koordināciju un sadarbspēju (10. att.). 

ZEMES POLITIKA

Zeme kā resurss (augsne, telpa)

Zeme kā tiesību objekts

Zeme kā nodokļu/vērtības objekts

Īpašumtiesības, reģistrācija, 

informācija, institūcijas

Zemes izmantošana, apbūve,

aizsardzība/degradācija,  ainava

Vērtēšana, nodokļi, nodevas,

nekustamā īpašuma tirgus attīstība

PRIVĀTAISPUBLISKAIS

 

10.att. Zemes politikas ietvars 

Rīcības virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai paredz virkni pasākumu, no 

kuriem atsevišķi ir aktuāli arī novada plānošanas līmenī: 
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6. racionālu un efektīvu zemes izmantošanu, ievērojot zemes aizsardzības nosacījumus: 

– daudzveidīgas zemes izmantošanas attīstības (atdeves) un neizmantoto 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanas nodrošināšana; 

– zemes un citu dabas resursu saglabāšana un racionālas izmantošanas nodrošināšana; 

– teritorijas plānošanas sistēmas pilnveidošana, plānojumu īstenošanas pārraudzības 

nodrošināšana; 

– pašplūsmas urbanizācijas novēršana, ilgtspējīgas apdzīvojuma struktūras veidošanās 

veicināšana , apbūves veidošana sakārtotā telpā un nelikumīgas apbūves novēršana; 

– ainavu politikas un tās īstenošanai nepieciešamā rīcības plāna izstrāde; 

– efektīvas zemes izmantošanas motivēšanas sistēmas izveidošana; 

7. rīcības virzieni efektīvas un stabilas tiesiskās un informatīvās vides izveidošanai: 

– zemes reformas pabeigšana, zemes īpašumtiesību sakārtošana un attīstības 

nodrošināšana; 

– zemes informāciju sistēmu attīstība un efektīvas zemes pārvaldības nodrošināšana. 

4.3. Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam 

Enerģētikas nozares attīstības mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un 

ilgtspējīgu tautsaimniecības un iedzīvotāju apgādi ar enerģiju. Enerģētikas pamatnostādnes ir 

politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas valdības politikas pamatprincipus, 

mērķus un rīcības virzienus enerģētikā turpmākajiem desmit gadiem un iezīmē arī nozares 

ilgtermiņa attīstības virzienus. 

Dokuments analizē enerģētikas situāciju un bilanci Latvijā, sniedz pārskatu par dažādu 

enerģijas veidu izmantošanu un tās iespējām. Kaut gan tas ir  valsts mēroga 

dokuments, tajā sastopamas arī lauku pašvaldības ar nelielām apdzīvotām 

vietām (tātad arī  Aglonas novadam) plānošanas līmenim raksturīgas 

aktuali tātes, pirmām kārtām mājokļu energoefektivitātes jautājumi. Līdz 

plānošanas līmeņa elementiem šīs aktuali tātes nav detalizētas, tomēr skaidrs, 

ka šī jautājuma analīzes esamība vien jau norāda  uz problēmu un tās plānotām 

un faktiskām atbalsta iespējām arī vietējā līmenī.  

4.4. Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam 

Vides politikas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā 

vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, 

nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. 

VPP ņem vērā arī, ka ekonomiskās krīzes apstākļos tuvākajos gados būs nepietiekams 

finansējuma apjoms, līdz ar to būs iespējams īstenot tikai prioritārākos uzdevumus. 

Vienlaikus tiek izdarīts pieņēmums, ka aptvertā perioda beigu posmā finansiālā situācija valstī 

uzlabosies. 

Cilvēka ietekmes uz vidi un dabu rezultātā tiek nodarīti dažādi kaitējumi: 

1. kaitējums videi — novērtējamas nelabvēlīgas dabas resursu izmaiņas vai izmērāma ar 

dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanās, kas var rasties tieši vai netieši; savukārt 

ar dabas resursu saistītā funkcija ir labums, ko sabiedrība vai vide gūst no attiecīgā 

dabas resursa, 

2. kaitējums augsnei vai zemes dzīlēm - jebkāda pārveidošana vai piesārņojums, ko 

izraisa ķīmisko vielu, ķīmisko produktu (preparātu), organismu vai mikroorganismu 
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tieša vai netieša ievadīšana augsnē vai zemes dzīlēs un kas rada risku cilvēku veselībai 

vai būtiski nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību vai vidi, 

3. kaitējums īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem - postījumi, kuriem ir būtiska 

nelabvēlīga ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem, 

īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu vai 

uzturēšanu, 

4. kaitējums ūdeņiem - kaitējums, kuram ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz konkrēta 

ūdens objekta ekoloģisko vai ķīmisko kvalitāti, kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko 

potenciālu.  

Lai ierobežotu un nepieļautu turpmāko kaitējumu videi un cilvēku veselībai vai ar 

dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanos, jāveic visi nepieciešamie un praktiski 

iespējamie pasākumi situācijas pārvaldīšanai, vidē nonākušo piesārņojošo vielu norobežošanai 

un savākšanai un citu kaitējumu izraisošo faktoru novēršanai. 

Vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, 

pieņem, ievērojot šādus vides aizsardzības principus: 

1. ilgtspējīgas attīstības princips – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas 

integrētas un līdzsvarotas attīstības nodrošināšana, kas apmierina iedzīvotāju 

pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un vides aizsardzības prasību 

ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas; 

2. izvērtēšanas princips – jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski 

ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma 

atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai 

cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams 

tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās 

darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un cilvēku veselībai; 

3. novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai 

cilvēku veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to 

izplatīšanos un negatīvās sekas; 

4. piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, 

kurš var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta 

vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai 

cilvēku veselības aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko 

veic, lai novērstu kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu; 

5. princips “piesārņotājs maksā” – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības 

dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; 

6. sabiedrības informēšanas un līdzdalības princips – institūcijas veicina sabiedrības 

izglītošanu un informēšanu, uzklausa un izvērtē sabiedrības viedokli. 

Veidojot vides politiku un pieņemot lēmumus, ievēro arī Reģionālās attīstības likumā 

noteiktos reģionālās attīstības pamatprincipus. 

Vides politikas mērķi sadalīti pa galvenajiem vides elementiem un tie ir sekojoši: 

7. Nodrošināt gaisa kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iesaistot 

pašvaldības, komersantus un sabiedrību; 

8. Nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo 

ūdeņu eitrofikāciju3 un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti; 

                                                 
3

 Piesārņojums ar barojošām vielām, kas izraisa aļģu (arī kaitīgu) savairošanos un ūdenstilpju aizaugšanu 
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9. Nodrošināt zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot ilgtspējīga 

patēriņa un ražošanas principa īstenošanu; 

10. Nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību; 

11. Nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu novēršanā, nodrošinot 

vides aizsardzības un ekonomisko interešu līdzsvarotību. 

Katram mērķim ir definēta arī virkne sasniedzamo rezultātu un rezultatīvo rādītāju, 

kas detalizēti laikā pa gadiem, noteiktas arī turpmākās rīcības. 

Aglonas novadam visaktuālākās ir ūdeņu aizsardzības un zemes 

izmantošanas sadaļas. Virsmas ūdeņi (ezeri) veido n ovada l ielāko ainavisko 

bagātību un ir arī nozīmīgs saimnieciskās attīstības potenciāls.  

4.5. Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. -2013.gadam 

Plāna projekts ir izveidots un aktualizēts, ievērojot Kopienas Lauku attīstības 

stratēģiskās vadlīnijas 2007. – 2013.gadam, kuras nosaka, ka plāna projekts ir jāizvērš 

Kopienas definētajās lauku attīstības prioritāšu jomās, un ievērojot Latvijas Nacionālā 

attīstības plāna 2007. – 2013.gadam projektu, kura mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu 

valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas paaugstināšanu citu valstu vidū. 

Plāna projektā, pamatojoties uz lauku ekonomiskās, sociālās, vides un nozaru analīzi, 

kā galvenā prioritāte tiek izvirzīts cilvēks, kura labklājības pieaugums ir vispārējais attīstības 

mērķis un kura potenciāls ir lauku attīstības mērķu sasniegšanas pamats gan teritoriju sociāli 

ekonomiskajā attīstībā, gan vides jomā. Tāpēc, veidojot vienotu izpratni par turpmāko 

Latvijas lauku attīstību, plāna projekts izvirza virsmērķi “pārticis cilvēks ilgtspējīgi 

apdzīvotos Latvijas laukos” un četrus darbības virzienus: 

1. lauku cilvēka spēju attīstība; 

2. no darba gūto ienākumu vairošana laukos; 

3. lauku dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana; 

4. lauku dzīves telpas attīstība. 

Darbības virzienu ietvaros tiks īstenoti pasākumi, ko finansēs kā no valsts atbalsta, tā 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kura ieguldījums tiks novirzīts caur četrām 

asīm – saskaņotām pasākumu grupām: 

1. lauksaimniecības un mežsaimniecības sektora konkurētspējas veicināšana; 

2. vides un lauku ainavas uzlabošana; 

3. lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanas veicināšana; 

4. programma LEADER. 

Katrai šai asi j atbilst vesels nosacījumu un rīcību komplekss, no kura 

zemāk pievienoti un izcelti tie, kas būtiski aktuā li vietējam, tātad arī Aglonas 

novada plānošanas līmenim.  

1.ass. Lauksaimniecības un mežsaimniecības sektora konkurētspējas veicināšana 

1. Ražošanas un pārstrādes tehnoloģiskā attīstība, pievienotās vērtības paaugstināšana un 

būtisku preču ražojošo saimniecību lomas palielināšana: 

– kaitīgo izmešu apjomu mazinošu ražošanas tehnoloģiju ieviešana, īpaši dzīvnieku 

izcelsmes produkcijas ražošanas ķēdēs un neatjaunojamu vai grūti atjaunojamu dabas 

resursu patēriņā – īpaši ūdens un enerģijas; 

– atbalstot biomasas ražošanu enerģijai un nepārtikas rūpniecībai; 
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– veicinot daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizāciju par saimnieciskās darbības 

veicējiem, kas orientēti uz tirgu; 

– atbalstot jaunos zemniekus un gados vecāku cilvēku pārvaldītu saimniecību 

nodošanu jaunāku saimnieku pārvaldījumā; 

– uzlabojot mežu ekonomisko vērtību un meža zemes infrastruktūru; 

– uzlabojot mežu ekonomisko vērtību, pastiprinot to pieejamību un augstas kvalitātes 

kopšanu. 

2. Bioloģiskās un integrētās lauksaimniecības sistēmu attīstība 

– Bioloģiskās un integrētās lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība un tirgus 

veicināšana; 

– Investīcijas lauksaimniecības saimnieciskās darbības veicēju vides infrastruktūrā; 

– Būtiski uzlabojot lauksaimniecības nozarē saražoto blakusproduktu otrreizējās 

izmantošanas procesus, tai skaitā ieviešot minēto blakusproduktu pārstrādi biogāzē un 

citos izmantojamos produktos. 

3. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošo zināšanu un prasmju vairošana 

– Lauksaimniecības un mežsaimniecības saimnieciskās darbības vienībās strādājošo 

prasmju apguve darbam ar moderno tehnoloģiju, izmantošana pievienotās vērtības 

palielināšanā; 

– Lauksaimniecības un mežsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju vadītāju 

zināšanu uzlabošana par uzņēmumu vadību; 

– Arodapmācības un informācijas pasākumi lauksaimniecībā. 

4. Ražotāju grupu attīstība (kooperācija) 

– Lai uzlabotu atsevišķo lauksaimniecības saimnieciskās darbības veicēju 

konkurētspēju, nepieciešams atbalstīt ražotāju grupas, kuru mērķis ir savu ražošanas 

izmaksu samazināšana un ienākumu palielināšana un stabilizēšana. 

2.ass. Vides un lauku ainavas uzlabošana 

5. Vides un lauku ainavas uzlabošanai jāveicina trīs ES līmeņa prioritārās sfēras: 

a) vides un lauku ainavas uzlabošana; 

b) atbalsts lauksaimnieciskai darbībai mazāk labvēlīgos apvidos; 

c) meža zemju un neizmantotās lauksaimniecības zemes vērtības paaugstināšana. 

Vides un lauku ainavas uzlabošana 

6. Atbalsts vidi saudzējošas ražošanas metožu pielietošanai […] un īpaši: 

– jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība un ekoloģiski vērtīgas lauksaimniecības un 

mežsaimniecības sistēmas; 

– jāpalīdz sasniegt ES Ūdens struktūrdirektīvas mērķus. 

7. Meža zemju un neizmantotās lauksaimniecības zemes vērtības paaugstināšana 

– Atbalstīt meža ieaudzēšanu lauksaimniecībai, kā arī citiem izmantošanas virzieniem 

nepiemērotās un nevajadzīgās, bet mežam izmantojamās zemēs; 

– Atjaunot mežsaimniecības ražošanas potenciālu dabas katastrofu radīto bojājumu 

vietās un ieviešot preventīvus pasākumus bojājumu mazināšanai; 

– Nodrošināt meža vides maksājumus; 

– Veikt ieguldījumus mežā, kas ceļ attiecīgās teritorijas mežu vai meža zemes 

infrastruktūras vērtību, ievērojot vides aizsardzības prasības, un veicina Kioto 

protokola mērķa sasniegšanu attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu, uzlabojot 

mežu vērtību un palielinot tā platības; 

– Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana un saglabāšana; 

– Nodrošināt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saistībā ar 

Natura2000. 
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3.ass. Lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanas veicināšana 

8. Lauku saimnieciskās darbības dažādošana un attīstība 

– Atbalstīt nelauksaimnieciskās komercdarbības uzsākšanu un attīstību 

mikrouzņēmumos, īpaši saimniecībās, kuras lauksaimniecisko darbību nomaina ar cita 

veida ražošanu, prioritāri atbalstot nelauksaimniecisko komercdarbību mazāk 

labvēlīgajos reģionos4. 

– Lauku tūrismā atbalstīt tādas mikrouzņēmumu aktivitātes, kas ir saskaņotas ar 

vietējām stratēģijām, īpaši veicot ieguldījumus tādu lauku tūrisma aktivitāšu attīstībā, 

kuru mērķis ir saglabāt un tālāk attīstīt lauksaimniecības un kultūrvēsturisko 

mantojumu lauku teritorijā. Esošajās maza izmēra mītnēs nepieciešams uzlabot viesu 

telpu un pakalpojumu kvalitāti un aktivitāšu daudzveidību. 

9. Atbalstīt biomasas ražošanu enerģētiskajai un nepārtikas rūpniecībai. 

– Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošo pārkvalifikācija un cilvēkresursu 

attīstība lauku teritorijas mikrouzņēmumiem; 

– Apmācības un pārkvalifikācija no lauksaimniecības un mežsaimniecības uz citiem 

nodarbošanās veidiem. 

10. Lauku infrastruktūras uzlabošana 

– Uzņēmumu pievadceļu, pašvaldību ceļu un ielu uzlabošana; 

– Izveidot un uzlabot vietējo iniciatīvas grupu pulcēšanās vietas un atbalstīt tādas 

aktivitātes, kuru mērķis ir lauku iedzīvotāju komercdarbības uzsākšana, saimnieciskās 

darbības projektu sagatavošana un atbilstoša apmācība; kultūras pakalpojumu 

pieejamība; 

– Atbalstīt nelielu ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistīto […] kultūrvēsturisko 

objektu atjaunošanu lauku teritorijā. 

11. Pamatpakalpojumi lauku ekonomikai un iedzīvotājiem 

– Atbalsts pamatpakalpojumiem lauku ekonomikai un iedzīvotājiem, ieskaitot kultūras 

un atpūtas aktivitātes attiecībā uz ciematiem vai ciematu grupām un ar tām saistītām 

nelielām infrastruktūrām; 

– Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un to pieejamība lauku iedzīvotājiem; 

– Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm un atbilstošajai neliela mēroga infrastruktūrai, 

kas veicina vērtības pievienošanu vietējo ražotajiem produktiem, iespējami labāku gan 

dabas, gan kultūras resursu aizsardzību, informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošanu un 

jaunus profesionālos sasniegumus. 

4.ass. LEADER. 

LEADER pieeja tiks īstenota, realizējot atsevišķu pasākumu, kas sastāv no vietējo 

darbības grupu atbalsta, apmācības un sadarbības projektu realizācijas.5 

                                                 
4

 Šī dokumenta citējumos izcēlumi mūsu – KBLC 
5

 Dokumentā tālāka izvērsuma nav. Sīkāk skat. http://www.zm.gov.lv/?sadala=886 
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5. LATGALES REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentu tiešo ietekmi uz 

attīstības un teritorijas plānošanu vietējā līmenī, šie dokumenti atspoguļoti iespējami 

detalizēti, pēc iespējas atspoguļojot visas rīcības, ietekmes, vadlīnijas, u.c. elementus, kurus ir 

svarīgi ņemt vērā, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus Aglonas novadam. 

5.1. Latgales stratēģija 2030 

(Sagatavots pēc dokumenta “Latgales Stratēģija 2030 kopsavilkums”). 

Latgales stratēģija 2030 ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokuments, kas izstrādāts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma 

“Pārrobežu sadarbība” finansēta projekta Latgales plānošanas reģiona un Pleskavas apgabala 

administrācijas reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa 

dokumentu izstrādi projekta ENTERPLAN ietvaros. 

Stratēģija ir politisks dokuments, kas pauž izvēli un nosaka Latgales reģiona 

ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes, vienlaikus iekļaujoties arī Latvijas un Eiropas 

Savienības ilgtermiņa attīstības politiskajās nostādnēs. 

Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030. gadam, saskaņā ar Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 – panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai 

celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu 

Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. 

Lai to paveiktu, nepieciešamas izmaiņas reģiona ekonomikas struktūrā, būtiski 

palielinot privātā sektora īpatsvaru pievienotās vērtības radīšanā (vienlaikus saglabājot 

darbavietas sabiedriskajā sektorā, kam ir un būs nozīmīga loma reģiona izaugsmē). 

Par stratēģijas veiksmīgu ieviešanu liecinās: 

1. Pakāpeniska ienākumu palielināšanās, 2030. gadā sasniedzot 60% no ES vidējās bruto 

darba samaksas līmeņa; 

2. Nodarbinātības līmeņa palielināšanās, un privātā sektora lomas palielināšanās, 

esošajiem uzņēmumiem kāpinot darbības efektivitāti, tehnoloģisko izcilību un 

darbaspēka produktivitāti, un sabiedrības ekonomiskās aktivitātes līmeni (radītas 30 

000 jaunas un saglabātas esošās darbavietas). 

Reģiona iedzīvotāju skaita stabilizēšanās. Neskatoties uz nelabvēlīgajām migrācijas un 

demogrāfiskajām prognozēm, kas liecina, ka iedzīvotāju skaits 2030. gadā var samazināties 

zem 260 tūkstošiem, mērķtiecīgu darbību rezultāts būs reģiona iedzīvotāju skaits – vismaz 

300 000 iedzīvotāji. 

Latgales vīzija 2030. gadam ir “Gudrā Latgale”. Tā veidota, vērtējot līdzšinējās 

tendences, ģeopolitisko situāciju Austrumu pierobežas reģionā, pārtikas, energo un dabas 

resursu izmantošanas tendences, sabiedrības attīstības, biznesa, urbanizācijas, izglītības u.c. 

tendences Latvijā, Eiropā un plašākā kontekstā, kā arī izvērtējot nākotnes prognozes, Latgales 

reģiona stiprās un vājās puses, iespējas un draudus un iekļaujot reģiona vērtības un definējot 

reģiona nākotnes vēlamo situāciju, kas ir maksimāli reāla, tātad sasniedzama. 

“2030. gadā Latgalē dzīvo 300 tūkstoši cilvēku. To raksturo vārdi – tīklojums, 

sadarbība un ātrums. 
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Latgalei ir īpašas attiecības ar kaimiņu teritorijām - Sanktpēterburgas reģionam tā ir 

četru sezonu atpūtas vieta, Baltkrievijai - sadarbības partneris, integrējoties ES (jo īpaši 

izmantojot Daugavpils pieredzi). 

Latgalei ir līdera loma pārrobežu sadarbībā - tā spēj apvienot un konsolidēt apkārtējās 

teritorijas. Latgale ir pētniecības lauks “zaļajai enerģijai” un Latgalei ir prasmes dabas resursu 

ilgtspējīgā izmantošanā. 

Lauku teritorijās dzīvojošajiem cilvēkiem ir nodrošināta reģiona iekšējā 

sasniedzamība - no jebkuras teritorijas 30 minūšu laikā ir sasniedzams reģiona nozīmes centrs 

un 45 minūšu laikā - nacionālas nozīmes centrs. 

Trīs ceturtdaļas iedzīvotāju mājo pilsētās. Lauku lomu iezīmē spēcīgas lauku 

saimniecības, latgaliskā kultūra un raksturīgā ainava. Pilsētu tīkls (Balvi, Daugavpils, Ludza, 

Rēzekne, Preiļi, Līvāni, Krāslava) ar savām lomām ir attīstības dzinējspēks. Daugavpils 

starptautiskās lidostas darbība sekmē reģiona pieejamību. 

Kravu un pasažieru plūsma Austrumu-Rietumu un Ziemeļu-Dienvidu virzienā nosaka 

iespējamību jaunu transporta pakalpojumu izveidei un loģistikas attīstībai. 

Latgales uzņēmumus raksturo vietējo un ārvalstu uzņēmumu darbība Daugavpilī un 

Rēzeknē tradicionāli spēcīgajās nozarēs - metālapstrādē, kokapstrādē, pārtikas rūpniecībā, un 

tos papildinoša vidējo un nelielo uzņēmumu darbība visdažādākajās nozarēs (loģistikā, “zaļajā 

enerģētikā”, “sociālajā uzņēmējdarbībā”, u.c.) 

Latgales augstskolas veido reģiona “izcilības pamatu” – reģiona zinātniskās darbības 

un inovāciju centrus reģiona uzņēmumu izaugsmei. Profesionālās izglītības un mūžizglītības 

misija - nodrošināt nepārtrauktu apmācību procesu visa vecuma un prasmju cilvēkiem, 

“piegādāt” kvalificētu darbaspēku.” 

Stratēģiskie virzieni 

Darīt visu nozīmētu nedarīt neko. Izvēle nav viegla. Stratēģija nosaka Latgales reģiona 

attīstības politiku. Tā atspoguļo veidus un ceļus, pa kuriem ejot, Latgalē izaugsme ir 

iespējama. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie 

virzieni jeb ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats saskaņotām darbībām un projektiem, un 

ietvars finansējuma piesaistei: Prasmes, Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība un 

Savienojumi. 

Vidēja termiņa prioritātes 

Nākamajā ES finansu plānošanas periodā 2014-2020 Latgales reģionā jāpanāk 

uzmanības fokusēšana uz ienākumu radīšanu Latgales reģiona iedzīvotājiem - kas nozīmē 

cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, darbu un ienākumus. 

Tūlītējās rīcības jāvērš pilsētu stiprināšanu, uzņēmējdarbību un prasmēm strādāt ar 

finanšu resursiem. No Latgales programmā 2010-2017.gadam izstrādātajām 10 darbības 

programmām “Latgale ID” (uzņēmējdarbības atbalsta programma), “Attīstības centru tīkls” 

(policentriskas attīstības programma Daugavpils, Rēzeknes, Līvānu, Preiļu, Balvu, Ludzas un 

Krāslavas pilsētām) un “Fonds” (finanšu instrumentu programma) ir izvirzītas kā prioritārās. 

Arī pārējās darbības programmas vērstas uz uzņēmējdarbības veicināšanu un uzņēmējdarbības 

iemaņu attīstīšanu visos sektoros un iedzīvotāju grupās: 

– “Novadu programma” (atbalsta programma novadu centru un pakalpojumu centru 

stiprināšanai); 
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– “Skola+” (mazo skolu un lauku sabiedrisko pakalpojumu programma, Latgales 

“gaismas tīklojums”); 

– “Latgales reģiona pievilcība” (programma Latgales un Latgales pilsētu 

popularizējošiem kultūras, sporta, biznesa notikumiem un mārketinga pasākumiem); 

– “Sociāli atbildīgā Latgale” (sociālā programma nabadzības novēršanai un atstumto 

sociālo grupu iekļaušanai sabiedrībā, Latgales sociālās kompetences programma); 

– “Savienojumi” (Infrastruktūras attīstības programma transportam, sakariem un 

informācijai un integrējošas kultūras telpai); 

– “Ezeri” (dabas resursu gudras izmantošanas un tūrisma programma); 

– “Zaļā enerģija” (nākotnes zaļās ekonomikas zināšanu programma. Alternatīvie 

enerģijas veidi, videi draudzīgas ražošanas un apsaimniekošanas modeļi). 

Nozīmīgākie sadarbības partneri: 

– reģiona valsts iestādes 

– lielie valsts uzņēmumi 

– uzņēmumi 

– nevalstiskās organizācijas, vietējās iniciatīvas grupas 

– izglītības un zinātnes institūcijas 

– pašvaldību uzņēmumi, iestādes 

Dokumenta vērtīgākā daļa ir ļoti detalizētais, vispusīgais un rūpīgi izstrādātais reģiona 

situācijas apraksts, kas satur lielu daudzumu un gandrīz vienmēr nevainojamā uzskatāmības 

pakāpē ilustrētas informācijas. 

Stratēģiskā daļa neatbilst savam nosaukumam, jo būtībā nesatur vairumu stratēģijas 

pamatelementu: vīziju, problēmjomu struktūranalīzi (problēmas nostādni, pieejamo vērtību un 

resursu izvērtējumu, apakšmērķus un reālu atbildības sadali), nav reāla plānojuma dokumenta 

izpildes kontroles un uzraudzības mehānisma.  

Daļēji šie elementi ir atrodami atsevišķu programmu aprakstos, taču arī šeit 

formulējumi neadekvāti, nesatur skaidru informāciju par to, kas tiks darīts un kāpēc. 

SVID analīze izstrādāta pēc sektoriāla principa un nekādā veidā nav redzams tās 

izvērtējums un kādi secinājumi, kas pēc tā izdarīti. Formulējumi ir samāksloti, lielākoties 

neko neizsakoši. Novada plānošanas līmenī no šī dokumenta nekādu informāciju nav 

iespējams iegūt. 

Stratēģijā ir dota norāde uz sīkāku informāciju, kas ir pieejama projekta mājaslapā 

www.latgalestrategija.lv, taču attiecīgā saite nedarbojas (pārbaudīts 2012-02-12). 

5.2. Latgales programma 2017 

(Sagatavots pēc dokumenta “Latgales programma 2017 – kopsavilkums”). 

Latgales programma 2017 ir Latgales plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments, kas izstrādāts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

programma “Pārrobežu sadarbība” finansēta projekta Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un 

Pleskavas apgabala administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības 

vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi. 

Latgales programmā iekļauts Latgales reģiona situācijas raksturojums, pārskats par 

telpiskajiem plānošanas dokumentiem un politikas principiem, Latgales reģiona ekonomikas 

profils, valsts un pašvaldību pakalpojumu nodrošinājuma raksturojums, Ieviešanas 

uzraudzības mehānisms un pārskats par Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 
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2010-2017.gadam un Latgales stratēģijas 2030.gadam (skat.5.1. nodaļu) izstrādi un 

sabiedrības līdzdalību. 

Programmā izvirzītie mērķi 2017.gadam un pasākumi virzīti uz pakāpenisku Latgales 

stratēģijā 2030 noteikto mērķu sasniegšanu un vienlaikus arī uz iekļaušanos Latvijas un 

Eiropas Savienības i lgtermiņa attīstības politiskajās nostādnēs. Tās daļēji vai  

pilnībā aktuālas arī Aglonas novadam:  

1. Veicināt negatīvo demogrāfisko un migrācijas procesu apturēšanu un saglabāšanu 

vismaz 320 tūkstošu iedzīvotāju skaitu reģionā; 

2. Palielināt privātā sektora īpatsvaru pievienotās vērtības radīšanā reģionā līdz 76% un 

palielināt augstas pievienotās vērtības īpatsvaru; 

3. Paaugstināt iedzīvotāju ienākumus reģionā, sasniedzot 40% no ES vidējās bruto darba 

samaksas līmeņa. 

Vidēja termiņa mērķu sasniegšanai Latgales programma piedāvā ieviest 10 reģiona 

darbības programmas. Programmas realizācijai pieņemtais apjoms ir 900 miljonu latu, 

pieņemot, ka ES finansējums nākamā periodā paliks līdzīgs vai nedaudz mazāks kā 2007.-

2013.gados un Latgalei kā vienam no pieciem Latvijas reģioniem būs pieejama viena piektā 

daļa. 

Tūlītējās rīcības jāvērš pilsētu stiprināšanu, uzņēmējdarbību un prasmēm strādāt ar 

finanšu resursiem. Tam izveidotas trīs darbības prioritārās programmas: “Latgale ID” 

(uzņēmējdarbības atbalsta programma), “Attīstības centru tīkls” (policentriskas attīstības 

programma) un “Fonds” (finanšu instrumentu programma). Visas darbības programmas 

veidotas, lai sniegtu atbalstu uzņēmējdarbībai un attīstītu uzņēmējdarbības iemaņas visos 

sektoros un iedzīvotāju grupās. 

Īss darbības programmu raksturojums:  

4. “Latgale ID” (programma uzņēmējdarbības atbalstam) 

“Latgale ID” apvienos vienotā uzņēmējdarbības atbalsta sistēmā esošos reģiona 

“spēlētājus”, dodot tiem iespēju paplašināt savu darbību un realizēt savas ieceres augstā 

profesionālā līmenī, sekmējot to savstarpēju sadarbību. Visu programmā ierosināto pasākumu 

mērķis ir stiprināt privātā sektora ienākumu gūšanu reģionā, palielinot ražojošo un 

eksportējošo uzņēmumu apgrozījumu un investīcijas, kā arī radot darba vietas un dažādojot 

reģionālo ekonomiku. 

Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidei Latgales reģionā izveidotas sešas 

apakšprogrammas, kas katra virzīta specifiskajām uzņēmumu vajadzībām: 

1. Apakšprogramma “Uzņēmējdarbības izglītība” – bērniem un jauniešiem; 

2. Apakšprogramma “Inkubatoru tīkls” – jaunajiem uzņēmumiem to darbības sākumā 

un potenciālajiem uzņēmējiem; 

3. Apakšprogramma “Sociālā uzņēmējdarbība” – iedzīvotājiem ar zemiem 

ienākumiem, mazajiem uzņēmumiem, pašnodarbinātajām personām, nevalstiskajām 

organizācijām un kopienām, ienākumu gūšanai un sociāliem uzdevumiem; 

4. Apakšprogramma “Augošu uzņēmumu atbalsts” – reģionā strādājošiem esošajiem 

uzņēmumiem to darbības paplašināšanai, eksportam un produktivitātes 

paaugstināšanai; 

5. Apakšprogramma “Investīciju piesaiste” – pašvaldībām investīciju vides 

sakārtošanai un darbam ar investoriem; 
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6. Apakšprogramma “Nozaru programmas” (pilotprogramma “Veselīga pārtika” u.c.) 

– sadarbības stiprināšanai starp dažāda sektoru parteriem produktu izstrādei; 

5. Finanšu instrumenta programma “Fonds”. 

Programma izveidota, lai piesaistītu finanšu resursus Latgales attīstības projektiem. 

Programma dos pieredzi “strādāt ar naudu” – pārzināt dažādus finansu avotus (ne tikai ES 

fondus un valsts budžeta finansējumu), sadarbojoties ar organizācijām visā pasaulē, izstrādāt 

jaunus, efektīvus, projektu apjomam atbilstošus finanšu instrumentus, maksimāli izmantot 

Latgalei plānoto ES finansējumu 2007-2013.g. un 2014-2020.gadam. 

6. “Attīstības centru tīkls” (policentriskas attīstības programma) Programma 

izveidota Latgales reģiona galveno attīstības virzītāju - pilsētu atbalstam. 

7. “Savienojumi” (Infrastruktūras attīstības programma transportam, sakariem un 

informācijai un integrētai kultūras telpai). 

“Savienojumi” apakšprogrammai “Latgales informatīvā telpa” jāsekmē sakaru 

pārklājumu un kvalitāti reģionā un Latgales reģiona integrāciju Latvijas un starptautiskajā 

informatīvajā telpā, kā arī latviešu un krievu valodās runājošās sabiedrības informatīvo telpu 

integrāciju. 

8. “Novadu programma” (atbalsta programma novadu centru un pakalpojumu 

centru stiprināšanai). 

Programma izveidota novadu pašvaldību atbalstam pēc administratīvi teritoriālās 

reformas realizācijas. Tās ietvaros novadu pašvaldības varēs iesniegt projektus 

administratīvās kapacitātes paaugstināšanai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 

iedzīvotājiem. 

9. “Skola+” (mazo skolu un lauku sabiedrisko pakalpojumu programma, Latgales 

“gaismas tīklojums”). 

Programmas mērķis ir sadarbībā ar lauku skolotājiem un uzņēmīgiem cilvēkiem 

mobilizēt izglītības, kultūras, un citu pašvaldību un valsts pakalpojumu sniedzēju un 

uzņēmēju resursus, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu pārklājumu novados, saglabātu 

lauku apdzīvojumu, un saglabātu latgalisko kultūru. 

“Skolas+” programma virzīta uz vienu no lauku pakalpojumu scenārijiem: 

– lauku skolas neslēgšanu, turpinot izglītības procesu un papildinot ar citām 

sabiedriskajām aktivitātēm, pašvaldības funkcijām; 

– lauku sabiedriska centra izveidi, nodrošinot mūžizglītības procesu un papildinot ar 

citām sabiedriskajām aktivitātēm, pašvaldības funkcijām. 

10. “Sociāli atbildīgā Latgale” (sociālā programma nabadzības novēršanai un atstumto 

sociālo grupu iekļaušanai sabiedrībā, Latgales sociālās kompetences programma). 

Darbības programma ir izveidota visu apkalpojošo sfēru darbiniekiem, kas strādā 

pakalpojumu jomā – sociālie darbinieki, veselības aprūpes darbinieki, u.c., domājot par 1) 

viņu iespējām komercializēt aprūpes pakalpojumus, tādējādi dodot savu ieguldījumu reģiona 

ekonomikā, t.sk. pārrobežu kontekstā, 2) paaugstinot viņu zināšanas, kvalifikāciju un 

sadarbību un 3) uzlabojot viņu sociālo aizsardzību. 

11. “Ezeri” (dabas resursu gudras izmantošanas un tūrisma programma). 

Ezeru programma vērsta uz ūdeņu un dabas teritoriju apsaimniekošanas modeļu un 

jaunu prasmju izplatīšanu savienojumā ar sabiedrības veselības veicināšanu un 

uzņēmējdarbības veikšanu. 
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12. “Latgales reģiona pievilcība” (mārketinga programma). 

13. “Zaļā enerģija” (nākotnes zināšanu programma). 

Nākotnes zaļās ekonomikas zināšanu programma. Programmas mērķis ir mobilizēt 

reģiona resursus energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas 

palielināšanai, videi draudzīgas ražošanas un apsaimniekošanas modeļu izveidei, nākotnes 

zināšanu praktiskai pielietošanai uzņēmējdarbībā, mājsaimniecībās un publiskajā pārvaldē. 

Dokuments satur vairākus pielikumus, no kuriem nozīmīgākie ir reģiona esošais un 

perspektīvais ekonomiskais profils. Būtībā tie ir salīdzinoši patstāvīgi dokumenti, kas 

nozīmīgi papildina apskata daļā ietverto ekonomisko informāciju. 

5.3. Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 25 gadiem. 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2010.-2017.gadam. 

Vides pārskats (projekts) 

Vides pārskats domāts abu augšminēto reģiona plānošanas dokumentu analīzei 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. 

Dokuments it kā turpina reģiona situācijas apraksta daļu, padziļināti pievēršoties vides 

jautājumiem. Arī šeit ir bagātīgs faktu materiāls, kas kvalitatīvi ilustrēts un skaidri saskatāma 

stilistiska saikne ar stratēģijas apraksta daļu. Var atzīmēt, ka rūpīgi atdalīti būtiskie fakti no 

nebūtiskajiem, kas aprakstu padara koncentrētu un labi lasāmu. Dota laba dokumentu ietvara 

analīze. Ar plānošanu saistītās vides problēmas gan atspoguļotas visai konspektīvi, taču 

ietekmju izvērtējums ir samērā plašs un izsmeļošs. 

Plānošanas dokumenta monitorings aprobežojas ar formālu monitorējamo tēmu 

nosaukšanu. 

5.4. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. -2026.gadam 

5.4.1. Vispārējas nostādnes 

Latgales attīstības plānā, kas izstrādāts 2000. gadā, ir noteikti reģiona attīstības mērķi, 

stratēģijas, uzdevumi un rīcība šo mērķu sasniegšanai. Teritorijas plānojums rada 

nepieciešamos telpiskos nosacījumus, lai attīstība varētu notikt. Tā mērķis ir veidot 

priekšnosacījumus loģiski saskaņotai un praktiski īstenojamai reģiona telpiskajai struktūrai, 

kas nodrošinātu ilgtspējību, augstu darba un dzīves vides kvalitāti reģiona iedzīvotājiem un 

līdzvērtīgas attīstības iespējas. Reģiona teritorijas plānojums ir svarīgs instruments reģiona 

attīstības programmas mērķu īstenošanā. 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums (telpiskās struktūras plāns) ir 

ilgtermiņa (20 gadiem) teritorijas plānošanas dokuments, kas nosaka Latgales plānošanas 

reģiona telpisko attīstību. Tā uzdevums ir sniegt vadlīnijas vietējo teritorijas plānojumu 

izstrādāšanai un veidot pamatu nacionālajam plānojumam.  

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar „Teritorijas 

plānošanas likumu” (2002) un Ministru kabineta noteikumiem „Plānošanas reģiona teritorijas 

plānošanas noteikumi”. 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums tiek izstrādāts, balstoties uz Latgales 

reģiona plānošanas dokumentiem: 

– „Latgales attīstības plāns”, 2000; 

– „Latgales pilsētu attīstības stratēģija”, 2001; 
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– projektu „Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns”, 2004; 

– Latgales reģiona attīstības programmu (reģiona plānojuma izstrādes beigu posmā vēl 

bija izstrādes stadijā). 

Šis dokuments sastāv no trim galvenajām daļām: 

1. reģiona telpiskās struktūras apraksta, 

2. telpiskās attīstības perspektīvām, 

3. teritorijas plānojumu vadlīnijām. 

Pirmajā daļā visdažādākajos aspektos aprakstīta reģiona telpiskā struktūra: 

apdzīvotība, resursu sadalījums, satiksmes ceļi, piekļuve un nodrošinājums ar pakalpojumiem. 

Otrajā daļā aprakstīts, kāda ir vēlamā reģiona struktūra, attīstot infrastruktūras un 

diferencējot teritorijas izmantošanu atbilstoši attīstības mērķiem un virzieniem. Attiecībā uz 

Aglonas novadu, šī analīze parādīta šīs stratēģijas II. nodaļā “Aglonas novada telpiskās 

attīstības perspektīvas”. 

Abas šīs daļas ir bagātīgi ilustrētas ar labas uzskatāmības grafisko materiālu. 

Skaitliskās informācijas apjoms nav pārāk liels, bet tā atlasīta pārdomāti. Informācija, kura 

varētu apgrūtināt plānojuma uztveri, pievienota 13 pielikumos. 

Teritorijas plānošanas vadlīn ijas satur norādes dažādu teritorijas 

komponenšu plānošanai kā reģiona, tā vietējo pašvaldību mērogos. Pēdējais 

Aglonas novadam ir īpaši svarīgi , tāpēc zemāk tiek doti  galvenie elementi  no 

šīs plānojuma sadaļas.  

5.4.2. Lauku apdzīvoto vietu plānošana 

Galvenie lauku apdzīvoto vietu plānošanas principi, kas šobrīd ir aktuāli Aglonas 

novada attīstības un telpiskajā plānošanā, ir sekojoši. 

Lauku apdzīvotās vietas – ciemi nākotnē jāveido kā vietējās ekonomiskās attīstības 

atbalsta centri. Atkarībā no to līmeņa, tajos jānodrošina atbilstoši pakalpojumi un funkcijas.  

Jebkura līmeņa apdzīvotajā vietā jānodrošina maksimāli ērtas pieejas iespējas pamata 

izglītībai, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, minimālo ikdienas pakalpojumu un preču 

klāstam, kā arī jābūt nodrošinātām satiksmes iespējām līdz tuvākajam lielajam centram. 

Detalizēti jāizvērtē un jāizmanto jau esošais apdzīvojuma struktūras potenciāls, kā arī 

jāveic sīkāka detalizācija, nosakot potenciālos pakalpojumu centrus. 

Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos jānosaka ciemu kompaktas apbūves teritorijas, 

lai tiktu nodrošināta līdzsvarota un ilgtspējīga lauku apdzīvoto vietu attīstība ar daudzveidīgu 

ekonomiku, plašu pakalpojumu klāstu. 

Ciemu apbūves teritorijās jāizvieto dzīvojamā apbūve, ražošanas, apkalpes, sabiedriskās, 

sociālās un tehniskās infrastruktūras objekti, kā arī jānodrošina dabas un apzaļumotās 

teritorijas iedzīvotāju rekreācijai. 

Vietējo pašvaldību plānojumos jāpārskata esošo ciemu robežas, izslēdzot no tām 

nepamatoti iekļautās lielās atvērtās telpas – mežu, ūdeņu un lauksaimniecības teritorijas. 

Vietējām pašvaldībām teritorijas plānojumos jāizstrādā ciemu plānojumi detalizētākā 

mērogā, nosakot teritorijas plānoto atļauto izmantošanu un izstrādājot detalizētus apbūves 

noteikumus. Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos jānosaka katra ciema apbūves 

teritorijas funkcionālais zonējums un pakalpojumu struktūras attīstība. 
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Jaunā apbūve maksimāli kompakti koncentrējama jau esošo ciemu robežās. Paredzot 

jaunās apbūves teritorijas, jāizstrādā detalizēti ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

risinājumi. 

Nav pieļaujama jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju plānošana cieši gar transporta 

koridoriem un valsts galvenajiem autoceļiem. 

Jāsaglabā brīva pieejama ūdeņiem, nav pieļaujama blīvas apbūves veidošana cieši gar 

upju un ezeru krastmalām. 

5.4.3. Kritēriji apdzīvojuma centru līmeņiem  

Reģiona plānojums nosaka apdzīvojuma centros (atkarībā no to iedalījuma kādā 

līmenī) šādu minimālo pakalpojumu klāstu. 

1. Atvērtās telpas (lauku) apdzīvotajās vietās jānodrošina: 

– kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi – fiksētie vai mobilā telefona sakari un 

pieeja internetam;  

– sabiedriskais transports izglītības iestāžu un darbavietu sasniegšanai; 

– pārtikas un pirmās nepieciešamības preces; 

– ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēma; 

– pietiekama energoapgādes jauda. 

2. Vietējās nozīmes centros jābūt: 

– vietējās pašvaldības administratīvajiem pakalpojumiem; 

– bērnudārzam vai iespējai izglītības iestādēs nodrošināt 5–6 gadus vecu bērnu 

apmācību; 

– pamatskolai vai nodrošināt transportu bērnu nogādāšanai uz tuvāko skolu, 

– bibliotēkai; 

– publiski pieejamam interneta punktam; 

– pirmās nepieciešamības pārtikas un rūpniecības preču veikalam; 

– ģimenes ārsta prakses vietai; 

– pieejamiem neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem; 

– centralizētai ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas sistēmai; 

– melnā seguma ceļam līdz novada nozīmes centram vai reģionālas, nacionālas 

nozīmes autoceļam; 

– publiski pieejamām atpūtas teritorijām (estrāde, parks u.c.); 

– sabiedriskajam transportam ar pieturvietu; 

– pieejamiem sociālā darbinieka, policijas iecirkņa inspektora, lauksaimniecības 

konsultanta pakalpojumiem; 

– pasta nodaļai; 

– aptiekai; 

– teritorijai, kas paredzēta ražošanas objektu attīstībai. 

3. Novada nozīmes centros līdztekus visam iepriekš minētajam jābūt: 

– vispārējās vidējās izglītības iestādei ar sporta bāzi; 

– bērnudārzam vai citai pirmsskolas izglītības iestādei; 

– interešu izglītības ieguves iespējai (mūzikas, mākslas, sporta skolai); 

– lokālai daudzprofilu vai specializētai slimnīcai vai primārās veselības aprūpes 

iestādei; 

– sociālās aprūpes dienestam; 

– pieejamiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem; 
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– ielu apgaismojumam; 

– publiskas tirdzniecības vietai; 

– VUGD postenim; 

– Policijas iecirknim; 

– finanšu pakalpojumiem (bankas filiālei vai bankomātam); 

– naktsmītnēm (viesnīcai, motelim u. tml.); 

– sabiedriskās ēdināšanas iestādei (kafejnīcai, bistro u. tml.); 

– Tūrisma informācijas centram; 

– būvvaldei; 

– kultūras (tautas) namam; 

– centralizētai ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmai; 

– Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atbalsta vietai. 

Aglonas novadā pašlaik nav pieejami finanšu pakalpojumi, taču šī sfēra pilnībā 

atrodas privātsektora kompetencē un direktīvi plānošanas pasākumi šeit nevar dot kādus 

tūlītējus rezultātus 

5.4.4. Transporta infrastruktūras plānošana 

Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos jāparedz veloceliņu tīklu izveide, ielas 

kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma takas, kā arī jānodrošina pietiekamas teritorijas 

kājāmgājējiem un veloceliņu tīklu izveidei perspektīvā. Tie integrējami kopējā transporta 

struktūrā. 

Plānojot izmaiņas teritorijas struktūrā, vispirms jārenovē esošās apdzīvotās vietas ar jau 

pastāvošo transporta infrastruktūru, tās labiekārtojot un paplašinot, nevis veidot jaunas 

apbūves teritorijas, kas prasītu papildus jaunu ceļu tīklu izbūvi. 

Vietējo pašvaldību plānojumos jāparāda apdzīvoto vietu ielu tīkls atbilstošā mērogā, 

norādot to kategoriju un prasības tehniskajiem parametriem. 

5.4.5. Vispārējās vadlīnijas lauku teritorijām  

1. Latgales reģiona plānojums paredz veidot dažādotas un produktīvas lauku teritorijas 

un atbalsta lauku teritoriju iekšējo attīstību, veicinot pilsētu – lauku partnerību: 

– kā alternatīvi nodarbes veidi un ienākumu avoti laukos jāatbalsta un jāstiprina tautas 

māksla un amatniecības tradīcijas; 

– jāveido sadarbība un jāveicina sakari starp pilsētām un lauku apvidiem, apmainoties 

ar produkciju, precēm un pakalpojumiem; 

– lai nodrošinātu racionālu zemes izmantošanas plānošanu, jāintegrē kopējās telpiskās 

attīstības stratēģijās tie lauku apvidi, kas robežojas ar pilsētām; 

– pilsētās un lauku apvidos jāveido vienots mazo un vidējo uzņēmumu tīkls. 

2. Attīstībai jābalstās uz dabas resursu ilgspējīga izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu: 

– jāveic vērtīgo augšņu aizsardzība, uzskatot tās par pamatu lauku attīstībai;  

– jāveic pasākumi erozijas, augsnes piesārņojuma mazināšanai, zemju pārmērīgas 

izmantošanas un noplicināšanas novēršanai; 

– ūdens resursu izmantošanai jāizstrādā integrētas stratēģijas, upju un ezeru 

apsaimniekošanas plāni; 

– lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības, transporta un tūrisma nozaru 

attīstības politikās jāiekļauj nosacījumi bioloģisko daudzveidības saglabāšanai un 

dabas aizsardzībai; 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģiskās vadlīnijas  102 

– aizsargāmajām dabas teritorijām jāizstrādā integrētas telpiskās attīstības stratēģijas. 

3. Attīstības plānošana jābalsta uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību 

un attīstību: 

– jānodrošina vēsturiski, estētiski un ekoloģiski nozīmīgo kultūrainavu saglabāšana un 

uzturēšana; 

– jāveic degradēto kultūrainavu atjaunošana un rekultivācija;  

– kultūras mantojuma aizsardzībai un saglabāšanai jāizstrādā integrētas stratēģijas un 

rīcības plāni un jāveicina tā aktīvā iekļaušana ekonomiskajā attīstībā; 

– jāatbalsta un jāveicina ainavu, kultūras un dabas mantojuma izmantošana videi 

draudzīga tūrisma attīstībai. 

4. Jāsaglabā Latgalei raksturīgā lauku apdzīvojuma struktūra un jāpaaugstina lauku 

apdzīvoto vietu dzīvotspēja: 

– jāstiprina mazie lauku centri kā lauku ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves 

atbalsta punkti un jāveicina to attīstība; 

– lauku centros jāuztur un jāattīsta pakalpojumi, jānodrošina nepieciešamā 

inženierinfrastruktūra, sakari un komunikācijas; 

–  vietējo pašvaldību plānojumos jānosaka argumentētas kompakti apdzīvoto vietu – 

ciemu robežas, neiekļaujot apdzīvotajās vietās lauksaimniecības zemju un mežu 

masīvus; 

– apbūve jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu un jau apbūvēto teritoriju robežās, pēc 

iespējas izvairoties no jaunu mājokļu teritoriju veidošanas atvērtajā telpā; 

– plānojot jaunas mājokļu teritorijas, jānosaka prasības vides un ainavu aizsardzībai, 

jāparedz visa nepieciešamā inženierinfrastruktūra, kā arī jānodrošina optimālas 

sasniedzamības iespējas ar sabiedrisko transportu. 

Jāatbalsta viensētu saglabāšana un attīstība gan zemnieku, gan piemājas saimniecību 

statusā. 

Plānošanas dokumentos jāparedz  pasākumi virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai. 

Pašvaldību plānojumos jāintegrē kultūrainavas, paredzot to aizsardzību un radošu 

attīstību. Jāizstrādā kultūrainavu aizsardzības un attīstības plāni, teritoriju plānojumos nosakot 

tās ainavas, kurām ir īpaša vēsturiskā, estētiskā un ekoloģiskā nozīme.  

Ūdeņi, meži un ainavas uzskatāmi par nacionālu vērtību, kuru attīstīšanā un saglabāšanā 

ieinteresēta visa sabiedrība, tāpēc visu līmeņu plānojumos jānodrošina to publiska pieejamība. 

Nav pieļaujama publiskās teritorijas – upju un ezeru piekrastes joslas – izmantošanas 

ierobežošana, apbūve, mežu iznīcināšana. 

Bez pamatotas vajadzības neparedzēt lauksaimniecībā izmantojamo un meža zemju 

transformēšanu citos zemes izmantošanas veidos. 

Plānojot rekreācijas un tūrisma attīstību, jāņem vērā teritorijas ekoloģiskās funkcijas un 

vides aizsardzības nosacījumi. 

Jāatbalsta neizmantoto lauksaimniecības zemju resursu alternatīva izmantošana. 

5.4.6. Lauksaimniecības attīstības teritorijas 

Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība jāorientē uz augstas kvalitātes galaprodukcijas 

ieguvi. Iespēju robežās ražošana jākoncentrē specializētās un tehnoloģiski modernās vienībās 

ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi un ainavu. 

Jāveicina vietējās lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādes uzņēmumu veidošana un to 

kapacitātes palielināšana. 
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Jāveicina lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana atbilstoši noieta tirgus prasībām, 

jāatjauno tehnisko kultūru audzēšana un pārstrāde. Papildus tradicionālajām nozarēm jāattīsta 

arī bioloģiskā lauksaimniecība, specializētā lopkopība, dārzeņkopība, augļkopība u.c., 

kombinējot ražošanu ar lauku tūrismu.  

Jānodrošina meliorācija sistēmu pilnvērtīga funkcionēšana un to apsaimniekošana. 

5.4.7. Tūrisma attīstības teritorijas 

Tūrisma attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma ar tūrismu un rekreāciju saistītās 

darbības un infrastruktūras attīstība, kā arī tūrisma resursu – dabas vides, ainavu, 

kultūrvēsturiskās vides un pieminekļu saglabāšana un aizsardzība.  

Pašvaldību plānojumos jāparedz publiski pieejamas atpūtas vietas – peldvietas, atpūtas 

vietas mežos, upju un ezeru krastos, ainaviski vērtīgākajos skatupunktos ar nepieciešamo 

infrastruktūru un labiekārtojumu. 

Plānojot tūrisma un rekreācijas aktivitātes un infrastruktūras attīstību, jāņem vērā 

vides aizsardzības prasības. 

Pašvaldību plānojumos jānodrošina sabiedrībai nozīmīgāko ūdensmalu publiska 

pieejamība un izmantošanas iespējas, kā arī brīvas pārvietošanās iespējas pa upēm un 

ezeriem. 

Vietējo pašvaldību apbūves noteikumos jāizstrādā prasības apbūvei, lai tiktu saglabāta 

teritoriju identitāte un raksturs. 

Nav pieļaujama vitāli svarīgo tūrisma resursu samazināšana vai degradēšana citu 

izmantošanas veidu rezultātā. 

Pašvaldību plānojumos jāizstrādā attīstības perspektīva lauku teritorijām, izvērtējot 

tūrisma attīstības iespējas un sabalansējot attiecības starp citām nozarēm – lauksaimniecību, 

mežsaimniecību, dabas vērtību saglabāšanu. Pārējās funkcijas nedrīkstētu negatīvi ietekmēt 

tūrisma attīstības iespējas. 

Vietējo pašvaldību izstrādātie velomaršruti jāintegrē kopējā tūrisma infrastruktūras un 

pakalpojumu tīklā, nodrošinot naktsmītnes, stāvlaukumus, velosipēdu nomas un remonta 

pakalpojumus.  

Nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu skatupunktu aizsegšana, aizbūvējot tos ar ēkām, 

apstādot ar kokiem vai aizaudzējot ar krūmiem, kā arī reljefa pārveidošana. Paredzot 

būvniecību ainaviski nozīmīgās vietās un teritorijās, jāveic ainavas analīze un jāievēro 

apbūves noteikumos noteiktās specifiskās prasības projektējamiem būvapjomiem. 

Vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos jāparedz prasības un mehānisms, lai 

novērstu ainavu degradāciju, paredzot sodus nesakopto teritoriju un ēku īpašniekiem, uzdodot 

nojaukt sabrukušās vai nelikumīgi uzbūvētās ēkas un būves. 

6. PLĀNOŠANAS DOKUMENTI AGLONAS NOVADĀ 

6.1. Attīstības stratēģijas un programmas  

6.1.1. Aglonas īpaši atbalstāmā pagasta sociāli ekonomiskās attīstības 

programma līdz 2010.gadam 
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Šī attīstības programma ir vienīgais publiski pieejamais attīstības plānošanas 

dokuments, kas attiecas uz Aglonas novadu. Darba autori ir LU Ekonomikas un Vadības 

fakultātes zinātnieku grupa prof. E. Grinovska vadībā, piedaloties arī pagasta speciālistiem. 

Dokuments izstrādāts 1998. gadā, paredzēts laika posmam līdz 2010.gadam un 

patlaban vairs nav aktuāls arī tāpēc, ka daļa pasākumu ir realizēta, bet daļa – neatbilst 

pašreizējai sociālekonomiskajai situācijai. Arī formāli šis dokuments ir paredzēts desmit gadu 

periodam un tā “ietekmes” beidzās jau pirms gada. Tomēr to šeit ir vērts pieminēt, jo tas ir 

vienīgais publiski pieejamais attīstības plānošanas dokuments Aglonas novada pagastiem. 

Programma satur samērā detalizētu pagasta teritorijas aprakstu un situācijas analīzi. 

Pagasta salīdzinājumam ar citām līdzīgām teritorijām izmantota šāda veida darbos reti lietotā 

rangu korelācijas metode, kas ļoti uzskatāmi parāda pagasta attīstības līmeni uz apkārtējā fona 

un daļēji ļauj identificēt teritorijas nozīmīgākās problēmas. Interesanti, ka ir dots padziļināts 

salīdzinājums ar kaimiņiem – Grāveru un Kastuļinas pagastiem, kas tagad ietilpst Aglonas 

novada teritorijā. 

6.2. Telpiskie plānojumi 

6.2.1. Aglonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2003.-2015. gadam 

Noteikumi sākotnēji ir izstrādāti pēc normatīvās bāzes, kas nedaudz atšķiras no tagad 

izmantojamās. 2006. gadā tiem ir bijuši nozīmīgi grozījumi, pēc kuriem galvenās atšķirības 

vairāk skar procedūras jautājumus un plānojuma saturā atspoguļojas nenozīmīgi. 

Plānojuma apraksta daļu izstrādājuši Aglonas pagasta padomes speciālisti, grafiskās 

daļas kartogrāfiskais materiāls pasūtīts Valsts Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, bet 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izstrādāja SIA “ARH”. 

Paskaidrojumu raksts satur galvenās ziņas par plānošanas dokumentu ietvaru, pagasta 

vietu plašākā reģionā un samērā sīku informāciju par pašu pagastu. Tomēr varēja vēlēties 

materiāla labāku strukturētību; vietām tas ir neērti pārskatāms. Materiāls labi ilustrēts ar 

tabulām, diagrammām un fotoattēliem. Apraksta daļā sastopami arī atsevišķi attīstības 

stratēģijas elementi: teritorijas attīstību ietekmējošie faktori, attīstības mērķi un uzdevumi, 

pagasta vīzija, u.c. 

Paredzētie teritorijas izmantošanas un apbūves veidi aprakstīti samērā sīki un ir 

pamatota tāda vai cita veida nepieciešamība; daļā gadījumu arī telpiskie risinājumi. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti atbilstoši 2006. gadā spēkā 

esošās likumdošanas prasībām (MK Noteikumi Nr.883), tie satur terminu skaidrojumus, 

prasības visiem zemes izmantošanas veidiem, kā arī atsevišķu apbūves un citu teritoriju 

izmantošanas noteikumus. Prasības šo teritoriju izmantošanai ir samērā detalizētas, taču nav 

tendētas uz kādu ierobežojumu ieviešanu, ja tas nav īpaši nepieciešams. 

Plānojumā ir paredzēti sekojoši teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidi: 

1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD), 

3. Sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JS), 

4. Darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JD), 

5. Ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas (R), 

6. Ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas (T), 
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7. Tehnisko un saimniecisko objektu teritorijas (T), 

8. Satiksmes infrastruktūras teritorijas (S), 

9. Mazdārziņu teritorijas, 

10. Parku, skvēru, labiekārtotu apstādījumu teritorijas, 

11. Dabas teritorijas, 

12. Tūrisma un atpūtas objektu apbūves teritorijas, 

13. Kapsētu teritorijas, 

14. Mežu teritorijas, 

15. Lauksaimniecības teritorijas, 

16. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, 

17. Ainaviski augstvērtīgās teritorijas, 

18. Cirīšu HES regulējamās ūdens līmeņa svārstību teritorijas. 

Vides pārskats 

Teritorijas plānojumam ir veikta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, 

kuras ietvaros izstrādāts arī vides pārskats. 

Vides pārskatā dots pagasta teritorijas apraksts, kas daļēji dublējas ar plānojuma 

paskaidrojuma rakstā doto, taču pievērš lielāku uzmanību pagasta dabas un kultūrvēstures 

vērtībām un, saprotams, arī vides stāvoklim un slodzēm. 

Vides problemātika apskatīta īsi, bet konkrēti un izsmeļoši, ir dažādu griezumu 

izvērtējums plānojumā paredzēto darbību iespējamām ietekmēm; ļoti konspektīvi arī 

iespējamām alternatīvām (plānošanas dokumenta nerealizēšana). 

Monitoringa daļa ir izstrādāta tabulas veidā, taču nekonkrēta un formāla, neatbilstoša 

plānošanas dokumenta realizēšanas ietekmju monitoringa jēgai. 

6.2.2. Grāveru pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam 

Grāveru pagasta teritorijas plānojums ir visjaunākais Aglonas novada pagastiem 

(2009.g.). Dokumentu, ieskaitot kartogrāfisko materiālu, sadarbībā ar Grāveru pagasta padomi 

izstrādājusi SIA “Vides Pētījumu Centrs”. 

Paskaidrojuma raksts satur samērā konspektīvu, bet ar skaitlisko materiālu labi 

ilustrētu pagasta teritorijas aprakstu. Dota atsevišķu jomu SVID analīze, koncentrējoties 

galvenokārt uz sociālo sfēru; arī pagasta kopējā SVID analīze un vairāki citi stratēģijas 

elementi. Samērā liela uzmanība pievērsta dabas un kultūrvides pārvaldības jautājumiem. 

Teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums ir formāls, neko neizsakošs un nesatur nekādu 

informāciju par telpiskajiem risinājumiem kā tādiem. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti atbilstoši 2009 gadā spēkā 

esošās likumdošanas prasībām (MK Noteikumi Nr. 883; kopš oktobra un 1148). Tie satur 

terminu skaidrojumus, prasības visiem zemes izmantošanas veidiem, kā arī atsevišķu apbūves 

un citu teritoriju izmantošanas noteikumus. Prasības šo teritoriju izmantošanai ir minimāli bet 

pietiekami detalizētas un nav tendētas uz kādu ierobežojumu ieviešanu tur, kur tas nav īpaši 

nepieciešams. 

Dokumentā paredzētas 13 plānoto (atļauto) izmantošanu grupas: 

1. Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), 

2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), 
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3. Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas (S), 

4. Darījumu objektu apbūves teritorija (D), 

5. Ražošanas objektu apbūves teritorijas (R), 

6. Tehniskās apbūves teritorijas (T), 

7. Transporta infrastruktūras teritorijas (TI), 

8. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, 

9. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, 

10. Ūdeņi (ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas), 

11. Labiekārtotas koplietošanas teritorijas (REKR), 

12. Karjeru izstrādes teritorijas (KARJ). 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra šim dokumentam nav veikta. 

6.2.3. Kastuļinas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam 

Kastuļinas pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts 2007.gadā; dokumentu, ieskaitot 

kartogrāfisko materiālu, sadarbībā ar Kastuļinas pagasta padomi izstrādājusi SIA “ĢIS 

Projekts”. 

Pagasta teritorijas apraksts ir ļoti konspektīvs (nedaudz vairāk kā 30 lpp.) un veidots 

nevis pēc tradicionālās komponentu un infrastruktūru shēmas, bet tikai izvērtējot esošos 

teritorijas izmantošanas veidus. No vienas puses, šāda pieeja sniedz mazāk informācijas par 

teritoriju veidojošām dabas, ekonomiskajām un sociālajām komponentēm un gandrīz neko par 

pārvaldību, taču, no otras puses, telpiskā plānojuma apraksta daļai šāda pieeja ir visai loģiska. 

Izklāsts ir skaidrs un labi ilustrēts. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi atrodas vienā sējumā kopā ar apraksta 

daļu. Tie izstrādāti atbilstoši 2007 gadā spēkā esošās likumdošanas prasībām (MK Noteikumi 

Nr. 883), satur terminu skaidrojumus, prasības visiem zemes izmantošanas veidiem, kā arī 

atsevišķu apbūves un citu teritoriju izmantošanas noteikumus. Izmantošanas veidu iedalījums 

ir samērā sīks. Prasības šo teritoriju izmantošanai ir minimāli bet pietiekami detalizētas un 

nav tendētas uz kādu ierobežojumu ieviešanu tur, kur tas nav īpaši nepieciešams. 

Dokumentā paredzētas 20 plānoto (atļauto) izmantošanu grupas: 

1. Purvu teritorijas, 

2. Virszemes ūdensobjektu teritorijas, 

3. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, 

4. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, 

5. Savrupmāju apbūves teritorijas (SA), 

6. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MA), 

7. Darījumu apbūves teritorijas (D), 

8. Sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas (S), 

9. Jauktas sabiedriskas nozīmes un darījumu apbūves teritorijas (S/D), 

10. Labiekārtotas ārtelpas teritorijas (LĀ), 

11. Ražošanas objektu apbūves teritorijas (R), 

12. Tehnisko objektu apbūves teritorijas (T), 

13. Satiksmes infrastruktūras teritorijas (SI), 

14. Inženierkomunikāciju teritorijas (I), 
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15. Karjeru izstrādes teritorijas (KAR), 

16. Kapsētu teritorijas (KAP), 

17. Aizsargājamie dabas objekti, 

18. Aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti, 

19. Rekultivējamas teritorijas (REK), 

20. Tūrisma infrastruktūras teritorijas (TI). 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra šim dokumentam nav veikta. 

6.2.4. Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam 

Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts 2007.gadā; dokumentu, ieskaitot 

kartogrāfisko materiālu, sadarbībā ar Šķeltovas pagasta padomi izstrādājusi SIA “Grupa93”. 

Paskaidrojuma raksta ievada daļā īsi analizēts augstāka līmeņa plānošanas dokumentu 

ietvars: reģiona plānojums, rajona plānojums, upju baseina apsaimniekošanas plāns. 

Paskaidrojuma raksts satur koncentrētu, ar skaitlisko un grafisko materiālu labi 

ilustrētu pagasta teritorijas aprakstu. Samērā liela uzmanība pievērsta dabas un kultūrvides 

pārvaldības jautājumiem, arī telekomunikāciju pieejamībai pagasta teritorijā. 

Apraksts satur arī atsevišķus stratēģijas elementus (vīzija, prioritārie attīstības 

virzieni), kas gan izklāstīti ļoti īsi un formāli. Vīzija nav uzskatāma par apmierinošu, jo 

nekādā veidā neatspoguļo pagasta unikalitāti. 

Teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums ir īss, izveidots tabulas veidā un labi 

paskaidro pamata informāciju par telpiskajiem risinājumiem kā tādiem. Īsi un nelietojot 

juridisku terminoloģiju ir paskaidrotas arī pamatprasības dažādiem teritorijas izmantošanas 

veidiem; grafiski uzskatāmi parādīts vairāku specifisku apbūves teritoriju izvietojums. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti atbilstoši 2007 gadā spēkā 

esošās likumdošanas prasībām (MK Noteikumi Nr. 883), satur terminu skaidrojumus, prasības 

visiem zemes izmantošanas veidiem, kā arī atsevišķu apbūves un citu teritoriju izmantošanas 

noteikumus. Izmantošanas veidu iedalījums ir samērā sīks un tās ir sagrupētas pa 

pamatveidiem. Prasības šo teritoriju izmantošanai ir minimāli bet pietiekami detalizētas, 

sakārtotas ļoti ērti pārskatāmu tabulu veidā un nav tendētas uz kādu ierobežojumu ieviešanu 

tur, kur tas nav īpaši nepieciešams. 

Dokumentā paredzētas 16 plānotās (atļautās) izmantošanas, kas sakārtotas 5 

tematiskās grupās: 

Dzīvojamās apbūves teritorijas 

1. Savrupmāju apbūves teritorijas; 

2. Daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorijas; 

Publiskās apbūves teritorijas 

3. Sabiedrisko objektu apbūves teritorija; 

4. Darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas; 

Ražošanas teritorijas 

5. Ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas; 

6. Tehnisko objektu apbūves teritorijas; 

7. Tehnisko līnijbūvju teritorijas; 

8. Satiksmes infrastruktūra; 
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Neapbūvētas teritorijas vai teritorijas ar zemu apbūves blīvumu 

9. Mežsaimnieciskās teritorijas; 

10. Virszemes ūdeņu teritorijas; 

11. Lauksaimnieciskās teritorijas; 

12. Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas; 

13. Labiekārtotu apstādījumu teritorijas; 

Teritorijas ar īpašām prasībām 

14. Kapsētas; 

15. Kultūras pieminekļu teritorijas; 

16. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra šim dokumentam nav veikta. 

7. AR ADMINISTRATĪVĀM TERITORIJĀM TIEŠI NESAISTĪTI NOZARU 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

7.1. Daugavas upju baseina apsaimniekošanas plāns  

Daugavas upju baseina apsaimniekošanas plāns izstrādāts 2009. gadā un paredzēts 

periodam līdz 2015. gadam. Plāna galvenā nozīme ir noteikt sasniedzamos virszemes un 

pazemes ūdens objektu kvalitātes rādītājus un pasākumus šo rādītāju sasniegšanai saskaņā ar 

ES Ūdeņu struktūrdirektīvas prasībām. 

Dokumentā ir 8 galvenās nodaļas: 

1. Vispārīgs apgabala raksturojums; 

2. Slodžu un ietekmju analīze; 

3. Ūdens izmantošanas ekonomiskā nozīmība; 

4. Ūdens izmantošanas tendences un riska vērtējums; 

5. Vides kvalitātes mērķi un izņēmumi; 

6. Ūdens izmantošanas izmaksu segšanas un maksājumu sistēmas analīze; 

7. Pasākumu programma; 

8. Sabiedrības loma upju baseinu apgabalu apsaimniekošanā. 
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4.TABULA. 

Aglonas novada galvenie ūdens objekti, to kvalitātes rādītāji un plāna mērķi 

Nosaukums Ūdens objekta kods Kvalitāte/ potenciāls Kvalitātes mērķis 

Malta D459 2 2 

Jaša D483 2 2 

Tartaks D484 2 2 

Dubna D486 3 2* 

Indrica D501 2 2 

Užuņu ez. E092 2 2 

Cirišs E125 5 2* 

Biešona ez. E126 3 2 

Jazinkas ez. E127 2 2 

Karpa ez. E128 2 2 

Saviņu ez. E129 2  

Biržkalnu ez. E130 2 2 

Pakalnis E131 2 2 

Rušons E132 3 2* 

Koškina ez. E133 2 2 

Okras ez. E134 2 2 

Svātavas ez. E136 2 2 

Dubuļu ez. E137 2 2 

Kustaru ez. E138 2 2 

Geraņimovas-Ilzas ez. E139 3 2 

Aksjonovas ez. E142 4 2* 

Cārmaņa ez. E144 3 2 

Kvalitāte: 2 – laba, 3 – vidēja, 4 – slikta, 5 – ļoti slikta. * apzīmē ekoloģiskā riska 

faktorus, ka rādītājs var netikt sasniegts. 

Plānam ir liels skaits informatīvu pielikumu, tai skaitā arī kartogrāfiskais materiāls. 

Novadu līmenī plāns nosaka komunālo ūdeņu apsaimniekošanas prasības un 

sasniedzamos kvalitātes mērķus. Aglonas novada gadījumā apdzīvotās vietas ir pietiekami 

mazas (zem 2000 cilvēkekvivalentu) un par iespējām centralizētas sistēmas un NAI 

izveidošanai vai sakārtošanai, kur tās ir, lemj pašvaldība. 
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7.2. Dabas parka “Cirīšu ezers” dabas aizsardzības plāns  

Dabas parka “Cirīšu ezers” (8. att.) dabas aizsardzības plānu laika periodam no 2003. 

gada janvāra līdz 2008.gada janvārim ir izstrādājusi konsultāciju firma Carl Bro SIA; plāna 

darbības termiņš ir pagarināts līdz 2013. gada beigām. 

Cirīšu ezers ir ne tikai galvenā dabas parka vērtība, bet arī viens no resursiem tūrisma 

attīstībai šajā aizsargājamajā teritorijā. Tomēr ņemot vērā teritorijas salīdzinoši nelielo 

platību, teritorijas botānisko savdabību un ūdeņu īpatsvaru tajās, teritorijā attīstāms ir tikai 

videi draudzīgais dabas tūrisms. Savukārt, dabas un kultūras pieminekļu blīvums dabas 

parkam pieguļošajā teritorijās, ir resurss sekmīgai tūristu slodzes sadalīšanai un novirzīšanai 

no dabas parka teritorijas. Viens no dabas aizsardzības plānā noteiktajiem īslaicīgajiem 

mērķiem ir koordinēt un saskaņot abu aizsargājamo teritoriju līdzās pastāvēšanu, izstrādājot 

un saskaņojot baznīcas svētku pasākumu norises plānus un veicot pasākumus, kuru 

nodrošinātu svētceļnieku un tūristu slodzes novirzīšanu no dabas parka teritorijas. 

Plāns satur 5 galvenās daļas. 

1. daļa ir dabas parka teritorijas raksturojums, ziņas par dabas apstākļiem, ainavu, 

kultūrvēsturi, sociālekonomiskajiem rādītājiem un faktoriem, kā arī par teritorijas pārvaldību. 

2. daļā noteikti teritoriju ietekmējošie faktori un tai raksturīgās problēmas. 

3. daļā definēti teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi un īstermiņa mērķi 

plāna darbības periodam. 

Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis ir saglabāt Cirīšu dabas parka 

ainavisko vērtību, bioloģisko daudzveidību un teritorijas kultūrvēsturisko vērtību, vienlaicīgi 

nodrošinot arī izglītošanas un audzināšanas funkciju izpildi, teritorijas attīstību un iedzīvotāju 

labklājības līmeņa celšanos. 

Teritorijas apsaimniekošanas mērķi 5 gadu periodam [kopš plāna stāšanās spēkā] ir: 

1. radīt pamatu efektīvas un videi draudzīgas apsaimniekošanas realizēšanai, izveidojot 

teritorijas apsaimniekošanas organizāciju – Cirīšu ezera padomi; 

2. nodrošināt dabas parka floristisko vērtību aizsardzību, slēdzot līgumus ar katru zemes 

īpašnieku vai zemes lietotāju par nosacījumiem zemes izmantošanai; 

3. nodrošināt Cirīšu ezera aizsardzību, regulējot darbības tajā, kā arī darbības ezeram 

pieguļošās teritorijās, un sabalansējot tā resursu izmantošanu; 

4. nodrošināt teritorijas atpazīstamību dabā. 

4. daļā minēti 20 aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi, kādi jārealizē dabas 

parkā. Daļa no tiem ir ar vienreizēju raksturu, bet daļa – ilgtermiņā pastāvīgi veicami darbi. 

Termiņi minēti tādi, kā tie atrodami tabulā DAP attiecīgajā nodaļā. 

Pasākumi Cirīšu ezera kvalitātes uzlabošanai 

1. Veikt ezera zivju faunas pētījumus, zivsaimniecisko resursu un zivju barības bāzes 

novērtējumu, izstrādāt ezera ekspluatācijas noteikumus (2003.); 

2. Niedru izpļaušana ezera seklūdens daļā – katru gadu; 

3. Izstrādāt peldvietas ekspluatācijas noteikumus (2004.); 

4. Naftas piesārņojuma uztvērēju ierīkošana, lai novērstu mehānisko darbnīcu 

ekspluatācijas laikā radītā naftas produktu piesārņojuma nokļūšanu Cirīšu ezerā un 

izskatīt iespēju mehāniskās darbnīcas pārvietot vai likvidēt (2005.);
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8.att. Dabas parks “Cirīšu ezers” un tā funkcionālās zonas 
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5. Kempinga teritorijas sakārtošana, tā ekspluatācijas noteikumu izstrāde, kanalizācijas 

un ūdens apgādes sistēmas sakārtošana (2005.); 

6. Izstrādāt stratēģiju izstrāde notekūdeņu piesārņojuma slodzes samazināšanai un 

finansējuma piesaistei, paredzot risinājumus esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

darbības efektivizēšanai, centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšanai un/vai 

jaunu patērētāju pievienošanai, un/vai alternatīvu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju 

pielietošanai vietās, kur apgrūtināta ir centralizēta notekūdeņu savākšana 

(Jaunmuiža; 2006.); 

7. Uzsākt notekūdeņu piesārņojumu slodzes samazināšanai izstrādātās stratēģijas 

realizāciju (2007.); 

Pasākumi veģetācijas un īpaši aizsargājamo augu sugu saglabāšanai 

8. Veikt atkārtotu augu inventarizāciju un precīzu īpaši aizsargājamo augu atradņu 

kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu (2003.); 

9. Katrai no teritorijā konstatētajām īpaši aizsargājamo augu sugām izstrādāt 

priekšlikumus par teritorijas (2003.); 

10. Informēt visus īpašniekus par īpaši aizsargājamo augu atradnēm viņu teritorijās un 

slēgt līgumus (2003. - 2004.); 

Pasākumi ainavas saglabāšanai 

11. Izstrādāt projektu esošās peldvietas labiekārtošanai (2004.); 

12. Izstrādāt ainavas sakopšanas un veidošanas plānu, īpašu uzmanību pievēršot ezeram 

pieguļošajai teritorijai (2005.); 

13. Uzsākt izstrādātā ainavas sakopšanas un veidošanas plānu realizāciju (2006.); 

14. Likvidēt Upursalā stihiski uzbūvētās zvejnieku būdas un mehānisko darbnīcu 

paliekas (2004.); 

Uz teritorijas apsaimniekošanu attiecināmie pasākumi 

15. Nodibināt teritorijas apsaimniekošanas organizāciju - dabas parka “Cirīšu ezers” 

pārvalde (2003.); 

16. Zemes īpašumu kadastra kartē izdarīt kļūdaini noteiktos dabas parka teritorijas 

robežu labojumus (2003.); 

17. Izstrādāt baznīcas svētku norises pasākumu plānu (2003.); 

18. Pēc MK noteikumos noteiktajām prasībām uz dabas parka teritorijas robežas 

izvietot informatīvās norādes, ciematā izvietot stendu ar informāciju par citiem 

ciematā un pagastā esošajiem kultūras un dabas pieminekļiem un dabas parka 

teritorijā atļautajām/aizliegtajām darbībām (2004.); 

19. Izstrādāt dabas tūristu takas ar mērķi mazināt tūristu blīvumu dabas parka teritorijā, 

sagatavot un izdot informatīvo materiālu (2004.); 

20. Pagasta attīstības plānā iestrādāt dabas aizsardzības plānā noteiktos ierobežojumus, 

paredzot kultūras funkciju pastiprināšanos (dabas tūrisma attīstība, attiecīgās 

infrastruktūras izveidošana) un bioloģiskās lauksaimniecības attīstību pagastā 

(2003.). 

5. daļa apraksta plāna uzraudzības un pārskatīšanas kārtību. 
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7.3. Dabas lieguma “Čertoka ezers (Valnezers)” dabas aizsardzības plāns  

Dabas lieguma “Čertoka ezers (Valnezers)” (9. att.) mērķis ir aizsargāt unikālo 

Čertoka ezera ekosistēmu un apkārtnes ainavu. Ezers ir mazeitrofs, ar dzidru (dzidrība 7 - 12 

m.) zilganzaļu ūdeni un glejainu dibenu, kas vidū vietām klāts ar dūņām; tas veidojies 

sufozijas piltuvveida ieplakā. Tam raksturīga 17 m dziļa piltuvveida ezerdobe. Ezera ūdenī 

nav liela ūdensaugu un ūdensdzīvnieku daudzveidība. Lielāko lieguma platības daļu aizņem 

sausieņu priežu meži. 

Pieaugošā neorganizētā tūrisma plūsma līdz šim ir negatīvi ietekmējusi ezera un 

apkārtnes ekosistēmas. Ir iebraukts ceļš līdz ezeram. Diezgan spēcīgi nomīdītajos ezera 

krastos vietām ir sākusies augsnes erozija. 

Ezers kā tūrisma apskates objekts ir iekļauts daudzos tūrisma maršrutos. Informācija 

par to ir atrodama interneta mājas lapās un ceļvežos. Katru gadu palielinās tūristu pieplūdums. 

Tūrisma plūsmas organizēšana ir viens no veidiem, kā samazināt antropogēnā faktora ietekmi 

uz dabas lieguma teritoriju. 

DAP sastāv no trim galvenajām daļām. 

1. daļā dots teritorijas detalizēts apraksts no vispārējā un dabas aizsardzības vajadzību 

viedokļa. 

2. daļā atrodama teritorijas vērtību analīze, to novērtējums. 

3. daļa satur teritorijas saglabāšanas mērķu definējumu. 

4. daļa satur informāciju par teritorijas apsaimniekošanu: ilgtermiņa un īstermiņa 

mērķiem un pasākumu sarakstu [termiņi kā minēts DAP – J.K.]: 

1. Sakārtot tūrisma infrastruktūru un organizēt tūristu plūsmu: 

1.1. Iezīmēt dabas lieguma teritorijas robežas dabā (2005.); 

1.2. meža ceļa rekonstrukcijas darbi (2004.-2006.); 

1.3. izvietot lieguma teritorijā gar ceļu un pie ezera zīmes “Uzmanīgi - ērces!” (2005.); 

1.4. uzstādītās piknika vietas un koka stumbru braukšanas ierobežošanai novākšana un 

aizvietošana ar zemē ieraktiem stabiņiem (2004.); 

1.5. tūrisma takas tehniskā projekta izstrāde (2005.); 

1.6. izlikt informatīvos stendus (2005.); 

1.7. dabas tūristu takas ierīkošana pie ezera (2005.); 

1.8. tualešu ierīkošana pasākuma prioritāte (2005.); 

1.9. nojumes ierīkošana (2005.); 

1.10. izveidot velosipēdu novietni laukumā pie nojumes (2005.); 

1.11. pludmales labiekārtošana pie Jazinkas ezera (2005.); 

1.12. tūrisma takas un apkārtnes uzturēšanas kārtībā – pastāvīgi; 

1.13. Tūrisma plūsmas ietekmes uz vidi novērtēšana (2004.). 

2. Veikt aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamo sugu atradņu saglabāšanai. 

2.1. Norobežot orhideju atradnes pie takas Čertoka ezera DR un ZA krastā (2005.); 

2.2. Kritalu un sausu koku saglabāšana – pastāvīgi. 
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9.att. dabas liegums “Čertoka ezers” un tā tūrisma infrastruktūras objekti 

Attēls no dabas aizsardzības plāna 

3. Veikt dabas lieguma vides stāvokļa monitoringu 

3.1. dabas lieguma vides stāvokļa novērtēšana un priekšlikumu izstrāde – ik pēc 

pieciem gadiem. 

4. Organizēt informatīvo kampaņu 

4.1 informatīvas kampaņas par dabas aizsardzības un uzvedības normu ievērošanu 

lieguma teritorijā – pastāvīgi; 

4.2. izstrādāt shēmu par tuvākajiem rekreācijas objektiem un to popularizēšana (2004.) 

4.3. informatīva bukleta izdošana (2005., 2007.); 

4.4. informatīvu un izglītojošu materiālu izdošana (2004.). 

5. daļā atspoguļoti plāna ieviešanas praktiskie aspekti un pievienots dabas lieguma 

individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģiskās vadlīnijas  115 

7.4. Dabas parks “Cārmaņa ezers”  

Cārmaņa ezers ir dabīgs nepiesārņots eitrofs ezers ar Latvijā īpaši aizsargājamiem 

biotopiem (akmeņaina grunts ezeros, smilšaina grunts ezeros) un īpaši aizsargājamu sugu - 

mieturu hidrillu. Agrāk ezerā konstatētas Dortmana lobēlija un gludsporu ezerene. Ezers ļoti 

ainavisks - līčains, ar mežainiem krastiem. Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma 

biotopa - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju - saglabāšanā. 

2004. gadā šeit izveidots 529 ha liels dabas parks “Cārmaņa ezers” (10. att.), kas ir arī 

Natura2000 teritorija. Tas aptver visu ezeru, kā arī buferteritoriju, no kuras neliela daļa 

iesniedzas arī Aglonas novada Grāveru pagasta teritorijā. 

Dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

dabas parkam nav izstrādāti. 

 

10.att. Dabas parka “Cārmaņa ezers” robežu shēma 
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VI. ĀRĒJĀ FINANSĒJUMA IESPĒJAS  

Ir paredzams, ka tikai nepilnu pusotru gadu pēc stratēģijas stāšanās spēkā darbosies 

līdzšinējie finanšu atbalsta mehānismi Eiropas Savienībā un arī Latvijā. Tas saistīts ar 

plānošanas ciklu nomaiņu, vairāku veco instrumentu darbības termiņu izbeigšanos un jaunu 

finanšu instrumentu ieviešanu, daļēji arī ar iespējamām izmaiņām līdzekļu sadales, 

piešķiršanas un izlietošanas uzraudzības kārtībā. 

Detalizēta informācija par to nav sagaidāma ātrāk, kā 2013. gada 2. ceturksnī. 

Zemāk ir sniegta informācija par pašvaldību vajadzībām pieejamiem ārējā finansējuma 

avotiem, kuri līdz esošā finanšu plānošanas cikla beigām ir aktīvi. 

1. EIROPAS STRUKTŪRFONDU UN CITU EK FONDU INVESTĪCIJU IESPĒJAS 

PAŠVALDĪBU PAKALPOJUMU VEIKŠANAI 2012.GADAM 

Pārskats par pieejamiem līdzekļiem dots 4. tabulā. 

2. EEZ UN NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS 

Latvijai jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014. gadā Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta (EEZ FI) ietvaros ir pieejami 24,29 milj. LVL (34,55 milj. EUR) un 

Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ietvaros ir pieejami 26,99 milj. LVL (38,4 milj. EUR), 

no kuriem 7,5% tiek ieturēti donorvalstu vadības izdevumiem. 

Līdz ar to programmu ieviešanai pieejamais finansējums no EEZ FI ir 22,46 milj. LVL 

(31,96 milj. EUR), bet no NFI - 24,96 milj. LVL (35,52 milj. EUR), kopsummā no abiem 

finanšu instrumentiem – 47,42 milj. LVL (67,48 milj. EUR); skat. 5. un 6. tabulā. 

3. EIROPAS TERITORIĀLO SADARBĪBAS PROGRAMMU FINANSĒJUMS 

Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma  

Prioritātes: 

Pasākums 1.4. “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana, sekmējot 

pārrobežu tūrismu”, 

Pasākums 1.5. “Sociālo – Kultūras tīklu un sabiedrības attīstības stiprināšana”. 

Projekta attiecināmās teritorijas: Latvijā: Latgale, Lietuvā: Utena, Viļņa un Alytus, 

Baltkrievijā: Grodna, Vitebska un Minska. 

Atbilstīgie projektu iesniedzēji: reģionālās un vietējās iestādes, valsts iestādes, 

nevalstiskās organizācijas, sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas. 

Dotācijas apjoms un finansējuma intensitāte: 50 000 EUR – 1 500 000 EUR un 

Pasākuma 1.5. ietvaros 50 000 EUR – 225 000 EUR ar finansējuma intensitāti līdz 90%. 

Programmas vadošā iestāde: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. 

Kontaktinformācija: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, 

tālr.: +370 5271 8791; e-pasts: vilnius.espas@vrm.lt 
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5.TABULA 

Eiropas struktūrfondu finansējuma saņemšanai plānotie konkursi 2012.gada 1.un 2.ceturksnī 

Aktivitātes 

nr. 
Atbalsta veids 

Atbildīgā 

iestāde 

Starpniek-

institūcija 

2012.1.cet. 2012.2.cet 

1.3.1.1.6. Atbalsts darba vietu radīšanai EM LIAA  1.kārta 3 000 000 LVL 

1.5.2.2.2. 
NVO administratīvās kapacitātes 

stiprināšana 

Valsts 

kanceleja 
SIF 

3.kārta 656 278 LVL  

2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai IZM VIAA  Plānots uzsākt 2.kārtu 

2.1.2.2.4. 
MVK jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstības programma 
EM LIAA 1.kārta 2 000 000 LVL 

turpināsies projektu pieņemšana 

1.kārtā, 2 000 000 LVL 

2.1.2.4. Augstas pievienotās vērtības investīcijas EM LIAA 
no 2011.gada 12. decembra līdz 2012.gada 

2.aprīlim (ieskaitot) izsludināta 2.kārta 

26 173 764 LVL 

noslēdzas projektu pieņemšana 

(2.kārta) 26 173 764 LVL 

2.3.1.1.1. 
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings 
EM LIAA 2012.gadā turpināsies projektu pieņemšana  

2012.gadā turpināsies projektu 

pieņemšana  

2.3.2.3. Klasteru programma  EM LIAA projektu pieņemšana 1.kārtā 3 407 289 LVL  

3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība VM NVD 
15.11.2011-15.01.2012 

1 304 126 LVL 

 

3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība VM NVD 
01.06.2011-01.04.2012 

59 787 269 LVL 

 

3.2.1.1. 
Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu 

sakārtošana 
SM 

 3.projektu atlases kārta 15 714 136 LVL  

3.4.4.1. 
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi 
EM LIAA 

 9. kārta no 2011.gada 27.aprīļa 

27 337 186 LVL 

3.5.1.1 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000 

VARAM  

4.kārta 26 710 228 LVL  

3.5.1.2.3. 
Dalītās atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas attīstība 
VARAM CFLA 

Plānotas papildu projektu iesniegumu atlases 

kārtas. Kopā atlikums 28 985 483 LVL 

Plānotas papildu projektu 

iesniegumu atlases kārtas 
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5.TABULAS NOBEIGUMS 

Aktivitātes 

nr. 
Atbalsta veids 

Atbildīgā 

iestāde 

Starpniek-

institūcija 

2012.1.cet. 2012.2.cet 

3.5.2.1.2. 
Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes 

sistēmu efektivitātes paaugstināšanai 
EM LIAA 

Projektu iesniegumu atlase no 2011.gada 

1.decembra līdz 2012.gada 1.februārim 

13 007 742 LVL 

 

3.6.1.1. 
Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai 

VARAM VRAA 
4.projektu iesniegumu atlases kārta /ERAF 

kvotu atlikumi uz 30.10.2011 sastādīja 

19 357 664 LVL 

 

3.6.2.1. 
Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai 

attīstībai 
VARAM VRAA 

2011.gada aprīlī uzsākta 1.projektu 

iesniegumu atlases kārta – projektu 

iesniedzēji tiek uzaicināti iesniegt projektus 

pēc projektu ideju saskaņošanas VARAM 

izveidotajā Koordinācijas padomē plūstošā 

secībā atbilstoši tiem noteiktai ERAF kvotai 

 

6.TABULA 

EEZ finanšu instrumenta piešķīrums 

Programmas joma Programmas nosaukums Programmas apsaimniekotājs 
Grants, 

LVL 

Grants, 

EUR 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām Nacionālā klimata politika 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 
7 284 563 10 365 000 

Finansējums nevalstiskām organizācijām NVO fonds Sabiedrības integrācijas fonds 7 284 563 10 365 000 

Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana 

Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana 
Kultūras ministrija 7 041 745 10 019 500 

Stipendijas Stipendijas Izglītības un zinātnes ministrija 364 228 518 250 

Citi piešķīrumi 

Tehniskā palīdzība saņēmējvalstij un līdzekļi savstarpējām attiecībām nacionālā līmenī Finanšu ministrija 485 637 691 000 

Kopā programmām pieejamais finansējums 22 460 736 31 958 750 
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7.TABULA 

Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums 

Programmas joma Programmas nosaukums 
Programmas 

apsaimniekotājs 
Grants, LVL Grants, EUR 

Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Ekonomikas ministrija 7 961 364 11 328 000 

Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās 

sadarbības veicināšanai 
Apmierinoši darba apstākļi 

Norvēģijas inovāciju 

aģentūra 
269 877 384 000 

Divpusēja sadarbība pētniecības jomā Latvijas - Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un 

stipendiju programma 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

3 162 618* 4 500 000* 

Stipendijas 345 780* 492 000* 

Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar 

Norvēģijas valsts iestādēm, vietējām un reģionālām 

iestādēm 

Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 

vietējām un reģionālām iestādēm 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

3 508 398 4 992 000 

Korekcijas pakalpojumi, tajā skaitā ar ieslodzījumu 

nesaistītas sankcijas 

Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas 

īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma 

Tieslietu ministrija 

sadarbībā ar Iekšlietu 

ministriju 

9 175 809 13 056 000 

Citi piešķīrumi 

Tehniskā palīdzība saņēmējvalstij un līdzekļi savstarpējām attiecībām nacionālā līmenī Finanšu ministrija 539 753 768 000 

Kopā programmām pieejamais finansējums 24 963 599 35 520 000 

* Indikatīvs finansējuma sadalījums saskaņā ar NFI Saprašanās memorandu 
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Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma ESF 

3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gadam ietvaros” 

Atbilstīgie projektu iesniedzēji: nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās pašvaldības 

un iestādes, sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas, apvienības, ko veido 

viena vai vairākas reģionālās vai vietējās pašvaldības, apvienības, ko veido viena vai vairākas 

sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas. 

Projekta attiecināmās teritorijas: Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, 

Polija, atsevišķie Vācijas reģioni (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Schleswig-Holstein un Niedersachsen Länder (tikai NUTS II līmeņa teritorija 

Regierungsbezirk Lüneburg), kā arī Norvēģija, Baltkrievija un atsevišķie Krievijas reģioni 

(Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals, Karēlijas Republika, Kaļiņingradas apgabals, 

Murmanska, Novgoroda un Pleskava; projektiem, kur iesaistīts Barenca jūras reģions, ir 

paredzēta arī sadarbība ar Arhangeļskas apgabalu, Komi Republiku un Nenetskas Autonomo 

apgabalu). 

Kontaktinformācija: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Teritoriālās sadarbības 

projektu kontroles departaments, tālr.: 67 350 632; e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv 

4. STARPREĢIONU SADARBĪBAS PROGRAMMA INTERREG IV-C ESF 

3.MĒRĶA “EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” 2007.-2013.GADAM 

IETVAROS 

Projekta attiecināmā teritorija: aptver visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, 

Norvēģiju un Šveici. Starpreģionu sadarbības projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz 

trim valstīm, no kurām divām ir jābūt ES dalībvalstīm. 

Atbilstīgie projektu iesniedzēji: reģionālās un vietējās pašvaldības un iestāde, 

sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas. 

Programmas vadošā iestāde: Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts. 

Sīkāka informācija: 

1. http://www.interreg4c.eu/, 

2. http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=80. 

Kontaktinformācija: Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārrobežu projektu 

nodaļa, tālr.: 6707 9019; e-pasts: ppkn@vraa.gov.lv 

5. MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU FINANSĒJUMS 

“Comenius” 

Mērķis: attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par 

Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību. Palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamat 

prasmes un kompetences, kas vajadzīgas viņu personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē 

un aktīvam Eiropas pilsoniskumam. 

Sīkāka informācija par aktivitātēm: 

1. profesionālā pilnveide: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_profesional

a_pilnveid/. 
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2. skolu divpusējā partnerība: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_artneribas/c

omenius_skolu_divpusejas/. 

3. skolu daudzpusējā partnerība: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_artneribas/c

omenius_skolu_daudzpusejas/. 

4. reģionālā partnerība: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_artneribas/c

omenius_regionalas/. 

5. sagatavošanas vizītes: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_sagatvosan

a_vizites/. 

Kontaktinformācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra, tālr..: 67814322; e-pasts: 

info@viaa.gov.lv. 

“Grundtvig” 

Mērķis: veicināt pieaugušo izglītības pieejamību un piedāvājumu, veicināt 

jauninājumu, netradicionālu pieeju un alternatīvo mācību metožu ieviešanu pieaugušo 

izglītībā. 

Atbalsta saņēmējs: 

1. pieaugušie izglītojamie; 

2. iestādes un organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā (formālajā, 

neformālajā); 

3. pieaugušo izglītības darbinieki; 

4. pieaugušo skolotāji un citi minēto iestāžu vai organizāciju darbinieki; 

Sīkāka informācija par aktivitātēm: 

5. partnerības un darbnīcu projektiem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_darbniicas/ 

6. senioru brīvprātīgajam darbam: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/senioru_brivpratigais_

darbs/ 

7. asistentūrai: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_asistentura/ 

8. pieaugušo izglītības personāla profesionālai pilnveidei: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/profesionala_pilnveid

e_grundtv/ 

9. pieauguši izglītības personāla vizīšu un apmaiņas braucieniem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_vizites_ap

maina/ 

10. daudzpusējiem projektiem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_daudzpusej

ie_projekti/ 

11. tematiskajiem tīkliem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_tematiskie_

tikli/ 
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12. papildus pasākumiem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_papildu_pa

sakumi/ 

13. sagatavošanās vizītēm: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/sagatavosanas_vizites/ 

“Leonardo da Vinci” 

Mērķi: 

1. atbalstīt profesionālās izglītības un tālākizglītības dalībniekus zināšanu, prasmju un 

kvalifikāciju ieguvē un izmantošanā, lai veicinātu personības attīstību, nodarbināmību 

un līdzdalību Eiropas darba tirgū; 

2. atbalstīt kvalitātes pilnveidi un inovācijas profesionālās izglītības sistēmā, dažādās 

institūcijās un praksē; 

3. celt profesionālās izglītības un mobilitātes prestižu uzņēmumu un iedzīvotāju vidū un 

veicināt strādājošo mobilitāti. 

Sīkāka informācija par aktivitātēm: 

4. mobilitātes projektiem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/mobilitate/ 

5. partnerības projektiem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/partneriba/ 

6. inovāciju pārneses projektiem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/inovaciju_par

nese/ 

7. inovāciju attīstības projektiem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/inovaciju_atti

stiba/ 

8. sadarbības tīkliem: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/sadarbibas_ti

kla_projekti/ 

9. sagatavošanas vizītēm: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/sagatavosana

s_vizites/ 

Kontaktinformācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra, tālr.: 67814322; e-pasts: 

info@viaa.gov.lv. 

6. UZAICINĀJUMS SNIEGT PRIEKŠLIKUMUS NORDPLUS PROGRAMME 

2012 

Atbalsts sadarbībai izglītības jomā un mūžizglītībā Ziemeļvalstīs un 

Baltijas valstīs 

Ziemeļu ministru padome turpina uzsākto The Nordplus Programme pieciem 

gadiem periodā no 2012. līdz 2016.g. 

Nordplus programmas mērķis ir paaugstināt kvalitāti un ieviest jauninājumus 

izglītības sistēmā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs atbalstot dažādu veidu apmaiņu, projekta 

un tīkla. Visām sadarbības aktivitātēm jābalstās uz savstarpēju vienošanos starp izglītības 

iestādēm un dalībvalsts organizācijām. 

Nordplus Programme aptuvenais budžets 2012. gadam ir 9 miljoni eiro. 
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Darbības plāno, saskaņojot tās ar Nordplus programmas vispārīgajiem mērķiem un ar 

konkrēto apakšprogrammu mērķiem. 

Nordplus sastāv no piecām apakšprogrammām. 

1. Nordplus Jauniešiem 

1. Stiprināt un attīstīt sadarbību visās skolas izglītības nozarēs, kā arī pirmsskolas nozarē, 

atbalstīt tīkla apmaiņu arī pirmsskola, pamatskolā un vidusskolā (vispārizglītojošajā 

un profesionālajā) Nordplus jomā ar mobilitāti un dažādām projekta aktivitātēm. 

2. Veicināt kvalitātes attīstību, radošumu un ieviest jauninājumus mācīšanā un 

apmācībās, un stiprināt sadarbību starp skolām un darba dzīvi. 

3. Atbalsta mobilitātes aktivitātes, kas palīdz veicināt Ziemeļvalstu valodu. 

2. Nordplus augstākā izglītība 

4. Veicināt sadarbību starp augstāko izglītību iestādēm un tīkla izveidi iesaistītajām 

dalībvalstīm, lai apmainītos ar studentiem un darbiniekiem, pieredzes, labākas prakses 

un inovatīvu rezultātu iegūšanai. 

5. Veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, un citām iestādēm vai 

organizācijām, kas darbojās augstākās izglītības jomā, jo īpaši sadarbību starp izglītību 

un darba dzīvi. 

3. Nordplus pieaugušajiem 

6. Sniegt ieguldījumu sadarbība un sadarbības tīklā starp pieaugušo izglītības 

maksātājiem (izglītības iestādes, kā arī uzņēmumi, organizācijas un NVO). 

7. Atbalstīt mobilitāti un projektus ar mērķi veicināt attīstību, kvalitāte un jauninājumu 

attīstību visās pieaugušo izglītības daļās. 

4. Nordplus Horizontālā 

8. Sniedz ieguldījumu sadarbībā starp izglītības jomām un atbalsta starpnozaru tīklus un 

projektus. 

9. Ierosina iesaistīt arī citus dalībniekus, ne tikai tradicionālās mācību nozares, bet arī 

privātās un valsts, sadarboties jomā, kas attiecas uz izglītību. 

5. Nordplus Ziemeļu Valodas 

10. Atbalsta sadarbības, kas uzlabotu Ziemeļvalstu valodu prasmes, galvenokārt dāņu, 

norvēģu un zviedru valodas bērnu un jauniešu vidū. 

11. Atbalsta materiālu izstrādi, metodes un stratēģijas, lai uzlabotu Ziemeļvalstu valodu 

prasmes visos līmeņos, arī izglītības jomā. 

Visus pieteikumus jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu ARS, kas 

pieejama http://ars.norden.org. Sīkākus norādījumus, rokasgrāmatu, ARS rokasgrāmatu un 

ziņas par citiem noteikumiem var atrast, apmeklējot vietni www.nordplusonline.org. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš visām Nordplus programmas daļām ir 2012. gada 

1.marts. 

Informācija par Eiropas Komisijas fondu finansējumu atrodama arī datu bāzē 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_lv.htm 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģija  124 

VII.  AGLONAS NOVADA DOMES 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA .  

INVESTĪCIJU PLĀNS 2012.  –  2018. 

GADAM. 

Aglonas novada domes investīciju plāns ir bāzēts uz II nodaļā izstrādātā pasākumu 

plāna priekšlikumu saraksta, kas savukārt ir saistīts ar stratēģijas pamatelementiem 

attiecīgajam laika periodam un izriet no tiem. 

8.TABULA 

Plānotās investīcijas, pa gadiem, Ls 

Plānošanas cikls Gads Aptuvenais budžets, Ls 

Īstermiņa 

2012 1 237 350 

2013 2 685 417 

2014 4 063 957 

Vidēja termiņa 

2015 1 754 735 

2016 965 885 

2017 735 385 

2018 688650 

Kopā vidējā termiņā 12 131 379 

no tā finansē pašvaldība 1 916 745 

no tā ārējais finansējums 10 214 634 

No augšminētajām investīcijām plānots, ka pašvaldības līdzfinansējums būs 

Ls 1 916 745, bet pārējo summu segs, piesaistot ES fondu naudu projektu realizēšanai un arī 

citus ārējā finansējuma avotus. Tas nozīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek plānots 

aptuveni 15,8% no visas investīciju kopsummas. 
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9.TABULA 

Aglonas novada domes investīciju plāns 2012. – 2018. gadam 

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Finansēšanas 

avots 

Prio- 

ritāte 

Projekta 

kopsumma 

Pašvaldības 

līdzfinansē 

jums, LVL 

Pašvaldības 

līdzfinansē- 

jums, % 

Nepieciešamās finanses (LVL) 

2012. 

I gads 

2013. 

II gads 

2014. 

III 

gads 

2015. 

IV 

gads 

2016. 

V gads 

2017. 

VI 

gads 

2018. 

VII 

gads 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RV1.1: Uzņēmējdarbības veicināšana 

U1.1.1: 

Nodrošināt 

uzņēmējdarbības 

konsultāciju 

pieejamību 

Uzņēmējdarbību un ārējo investīciju ienākšanas 

veicinošas politikas izstrāde un realizācija 

Domes deputāti, 

UAC 
2013-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 10000 1500 15 0 0 0 10000 0 0 0 

Informācijas apkopošanu par atbalsta iespējām 

uzņēmējdarbībā un izplatīšanu mājas lapā 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists, UAC 

Pastāvīgi Pašvaldība 1 800 800 100 100 100 100 100 100 100 100 

Organizēt regulāras Novada vadības un 

uzņēmēju tikšanās, veidot biznesa dārzu vidi 
UAC Pastāvīgi Pašvaldība 1 850 850 100 100 50 150 150 150 150 50 

U1.1.2: 

Nodrošināt 

uzņēmējdarbības 

atbalstu 

Uzņēmējdarbības garantiju fonda izveidošana. 

Sociālas uzņēmējdarbības atbalsts 

UAC, Domes 

deputāti, SD 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 10600 1590 15 1000 100 1500 1500 1500 1500 3500 

Atbalsts attālinātai un mobilai uzņēmējdarbībai, 

privātā un publiskā partnerība  
Pašvaldība, UAC Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 
3 50000 7500 15 0 0 25000 25000 0 0 0 

U1.1.3: 

Nodrošināt no-

vada uzņēmēju 

marketingu un 

veicināt piere-

dzes apmaiņu 

Regulāra informācijas sniegšana par labajiem 

piemēriem masu mēdijos, gan vietējos, gan 

Latvijas mērogā 

UAC, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Pastāvīgi Pašvaldība 2 400 400 100 50 50 50 50 50 50 50 

Starptautiskās sadarbības veicināšana, 

sadraudzības pilsētu tīkla veidošana 

Attīstības noda-

ļa, Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2012-2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 4500 675 15 500 1000 0 1000 0 1000 1000 

Atbalsts novada uzņēmējdarbības 

popularizēšanai reģiona, Latvijas un 

starptautiskās izstādēs 

UAC, Attīstības 

nodaļa, Sabied-

risko attiecību 

speciālists 

Pastāvīgi Pašvaldība 2 800 800 100 200 0 200 0 200 0 200 

U1.1.4: Jauniešu 

iesaiste 

uzņēmējdarbībā 

Jauno uzņēmēju atbalsts - grantu konkurss 
Domes deputāti, 

UAC 
Pastāvīgi Pašvaldība 1 8000 8000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 

Jauno speciālistu piesaiste 
Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2013-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 73400 11010 15 0 11000 10400 10400 10400 10400 20800 

Veicināt jauniešu apmācības uzņēmējdarbībā 

lauku apvidū 

Domes deputāti, 

UAC 
2013-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 2625 394 15 0 375 375 375 375 375 750 

U1.1.5: 

Nodrošināt 

teritorijas 

mārketingu 

Novada zīmola veidošana un pozicionēšana 

(ģerbonis un devīze) 

Domes deputāti, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2012 Pašvaldība 1 300 300 100 300 0 0 0 0 0 0 

Tūrisma mārketinga pasākumu plānošana un 

īstenošana 

UAC, 

Izpilddirektors 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 
1 5600 840 15 700 700 700 700 700 700 1400 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RV2.1: Kultūrvides attīstība 

U2.1.1: Kultūras 

aktivitāšu 

veikšanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

attīstība 

Radošo amatu nama izbūve Aglonā 
KC, UAC, 

Izpilddirektors 
2013-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 680000 102000 15 0 600000 10000 14000 14000 14000 28000 

Inventāra iegāde Kastuļinas, Šķeltovas, Grāveru 

un Aglonas saieta namiem 

KC, Pārvaldes, 

Izpilddirektors 
2012-2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 27000 4050 15 6000 8000 13000 0 0 0 0 

Aglonas novada estrādes renovācija un 

apkārtnes labiekārtošana 

KC, 

Izpilddirektors 
2013-2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 8000 1200 15 0 3000 5000 3000 0 0 0 

Kastuļinas, Grāveru, Aglonas un Šķeltovas 

saieta namu rekonstrukcija 

KC, Pārvaldes, 

Izpilddirektors 
2012-2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 150000 22500 15 42000 54000 54000 0 0 0 0 

Pašvaldības pārziņā esošo arheoloģisko 

pieminekļu pieejamības uzlabošana, sakārtošana  

Komunālais 

dienests, UAC 
2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 3 25000 3750 15 0 0 0 0 0 0 25000 

Dabas parku un dabas lieguma 

apsaimniekošanas plāna uzdevuma pildīšana 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests, UAC 

2014-2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 20000 3000 15 0 0 3000 3000 4000 3000 7000 

Nodrošināt kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu 

un attīstību 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests, UAC 

2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
3 100000 15000 15 0 0 0 0 0 0 

10000

0 

Izgatavot informatīvos materiālus par novada 

dabas pieminekļiem un rekreācijas teritorijām 

Izpilddirektors, 

UAC 
2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 3 3000 450 15 0 0 0 0 0 0 3000 

U2.1.2: 

Kultūrvides 

saglabāšana un 

pilnveidošana 

Muzeja izveide novadā 
Domes deputāti, 

KC, SA 
2016 

Pašvaldība, 

ES 3 25000 3750 15 0 0 0 0 25000 0 0 

Bibliotēku fonda papildināšana 

KC, 

Izpilddirektors, 

bibliotēkas 2012 - 2018 

Pašvaldība, 

ES 
1 4000 600 15 500 500 500 500 500 500 1000 

Dziesmu svētku procesa pieejamības 

nodrošināšana 

KC, 

Izpilddirektors 

2013, 2015, 

2018 

Pašvaldība, 

ES 2 15000 2250 15 0 5000 0 5000 0 0 5000 

Mākslas un mūzikas materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana 

KC, 

Izpilddirektors 
2013-2018 

Pašvaldība, 

ES 1 16000 2400 15 0 2500 2500 2500 2500 2000 4000 

Novada svētku ideja un koncepcija – konkurss 

novadā. Sadarbība ar NVO. 

Izpilddirektors, 

domes deputāti, 

KC 

2014 Pašvaldība 

2 3000 3000 100 0 0 3000 0 0 0 0 

Konkursa atjaunošana par sakoptāko īpašumu 

Aglonas novadā 

KC, 

Izpilddirektors 
2013 Pašvaldība 

2 2000 2000 100 0 2000 0 0 0 0 0 

WIFI kultūras un vēsturiskos objektos, novada 

centros (virtuālais ceļojums) 

KC, 

Izpilddirektors, 

UAC 

2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
3 8000 1200 15 0 0 0 8000 0 0 0 

RV3.1: Tehniskās infrastruktūras attīstība un vides kvalitātes uzlabošana 

U3.1.1: 

Infrastruktūras 

attīstības 

sekmēšana 

Pašvaldības komunālā dienesta SIA (aģentūras) 

izveidošana 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2018 Pašvaldība 3 5000 5000 100 0 0 0 0 0 0 5000 

Īpašuma tiesību sakārtošana ceļu nodošanai 

pašvaldības pārziņā (valsts) 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2018 Pašvaldība 3 1500 1500 100 0 0 0 0 0 0 1500 

Norēķinu bankas ieviešanas atbalstīšana 
Finanšu nodaļa, 

Izpilddirektors 
2017 

Pašvaldība, 

ES fondi 
3 200 200 100 0 0 0 0 0 200 0 
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Saistošie noteikumi par norādēm 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 

Līgumu slēgšana par šķiroto atkritumu izvešanu 

ar SIA “Dova” 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2017 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 20 20 100 0 0 0 0 10 10 0 

Šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšana pie 

pašvaldības iestādēm 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2014-2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 30000 4500 15 0 0 20000 10000 0 0 0 

Alternatīvās enerģijas programma 2013.-2016. 

gadam 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 5000 750 15 0 5000 0 0 0 0 0 

Pašvaldības mežu apsaimniekošana un 

atjaunošana  

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2014-2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 49500 7425 15 0 0 1500 1500 1500 15000 30000 

Par prasībām individuālajai kanalizācijai 

noteikšana apbūves noteikumos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2018 Pašvaldība 2 120 120 100 0 0 60 60 0 0 0 

Pašvaldības daudzdzīvokļu māju ūdensapgādes 

komunikāciju inventarizācija  

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2018 Pašvaldība 3 2000 2000 100 0 0 0 0 0 0 2000 

U3.1.2.:Ūdenssai

mniecības 

attīstība 

Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru, 

Jaunaglonas, Šķeltovas, Priežmales un Aglonas 

ciemos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2012-2017 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 1900000 285000 15 950000 500000 0 

45000

0 
0 0 0 

Ūdens tilpņu apsaimniekošanas plāni un 

prioritāšu saraksts Aglonas novada ezeriem 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa 

2012- 2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 4000 600 15 3000 1000 0 0 0 0 0 

Zivsaimniecības attīstība saskaņā ar 

apsaimniekošanas plāniem 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013-2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 25000 3750 15 0 10000 10000 5000 0 0 0 

U3.1.3. 

Satiksmes 

drošības un 

organizācijas 

uzlabošana 

Novada Priežmales, Šķeltovas, Grāveru, 

Aglonas, Jaunaglonas ciemu ielu rekonstrukcija 

un apgaismojuma ierīkošana 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests, Ceļu 

speciālists 

2012 -2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 580000 87000 15 160000 150000 90000 50000 30000 50000 

15000

00 

Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana 

pie pašvaldības izglītības iestādēm 

Izpilddirektors, 

pašvaldības 

policija 

2013-2014 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 30000 4500 15 0 10000 20000 0 0 0 0 

Gājēju celiņu un veloceliņu izbūve Aglonā, 

Jaunaglonā, Šķeltovā, 5 km 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2015-2016 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 310000 46500 15 0 0 0 

30000

0 
10000 0 0 

Autostāvietas Grāveru, Jaunaglonas Aglonas 

ciemos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2015-2017 
Pašvaldība, 

ES fondi 
3 60000 9000 15 0 0 0 20000 20000 20000 0 

Pašvaldības ceļu rekonstrukcija, asfalta seguma 

izbūve Priežmales ciema Skolas ielā un 

autopaviljona izbūve Šķeltovas ciemā 

Izpilddirektors, 

komunālais 

dienests 

2015-2017 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 600000 90000 15 0 0 0 

20000

0 
200000 200000 0 

Tiltu rekonstrukcija Grāveru pagastā 
Izpilddirektors, 

komunālais 

dienests 

2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 313858 31386 10 0 313858 0 0 0 0 0 
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Informatīvās infrastruktūras izveide 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests, UAC 

2017 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 50000 7500 15 0 0 0 0 0 50000 0 

U3.1.4. Karjeru 

apsaimniekošana 

Stašķeviču un Spalbju karjeru ekspluatācijas 

nodrošināšana 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors, 

Attīstības nodaļa 

2013-2014 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 2000 300 15 0 1000 1000 0 0 0 0 

Veikt Ancveriņu, Meiruļu, Stašķeviču un 

Spalbju rekultivāciju pēc ekspluatācijas 

beigšanas 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
3 4000 600 15 0 0 0 0 0 0 4000 

U3.1.5:Teritorija

s labiekārtošana 

Latvāņu apkarošana Šķeltovas un Grāveru 

pagastos, saistošo noteikumu izstrāde  

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 2000 300 15 0 0 0 2000 0 0 0 

Kopējas datu bāzes izveide (sadarbībā ar 

atkritumu apsaimniekotāju) par mājsaimniecību 

noslēgtajiem/ neslēgtajiem līgumiem un 

atbilstoši saistošiem noteikumiem panākt 

mājsaimniecību radīto atkritumu izvešanu 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 1000 150 15 0 1000 0 0 0 0 0 

Velonovietnes Aglonas, Priežmales, Šķeltovas, 

Grāveru un Jaunaglonas ciemos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013- 2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 1500 225 15 0 500 500 500 0 0 0 

Aktīvās atpūtas vides labiekārtošana Aglonas, 

Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un Jaunaglonas 

ciemos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests, UAC 

2013- 2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 36200 5430 15 0 10000 10000 5000 10000 500 700 

Bīstamo koku novākšana Aglonas, Priežmales, 

Šķeltovas, Grāveru un Jaunaglonas ciemos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013- 2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 4000 600 15 0 1000 500 500 500 500 500 

Pašvaldības nekustamo īpašuma 

apsaimniekošanas politikas izstrāde, graustu 

apsaimniekošana 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013.-2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 9000 1350 15 0 1000 1000 1000 3000 1000 2000 

Ainaviskās vides izveidošana Aglonas, 

Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un Jaunaglonas 

ciemos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2014 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 5000 750 15 0 0 5000 0 0 0 0 
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Telekomunikāciju un IT pieejamības 

veicināšana novadā 

Izpilddirektors, 

domes deputāti, 

IT 

2013-2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 70000 10500 15 0 5000 30000 5000 5000 5000 20000 

Sakopšanas talku organizēšana un nelegālo 

izgāztuvju apzināšana 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 4200 630 15 500 500 500 500 500 500 1200 

Atbalsta sniegšana Aglonas bazilikas kapsētu 

apsaimniekošanā. Jaunu kapu izveidošana 

Zaikovščinā 

Deputāti, 

Komunālais 

dienests, AB 

2012 - 2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 18600 2790 15 500 5000 500 10000 500 500 1600 

Jaunu tūrisma produktu un infrastruktūras 

attīstība 

UAC, 

Izpilddirektors 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 
1 9000 1350 15 1000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 

RV4.1. Pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu kapacitātes stiprināšana 

U4.1.1: 

Paaugstināt pār-

valdes, pašval-

dības iestāžu un 

uzņēmumu kapa-

citāti ilgtspējīgas 

attīstības 

nodrošināšanai 

Apmācības, kursi un semināri domes 

darbiniekiem 

Deputāti , 

Izpilddirektors, 

Attīstības nodaļa 

Patstāvīgi 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 

30000 4500 15 

10000 0 0 10000 0 10000 0 

Izpilddirektora vakance 
Domes deputāti, 

Attīstības 

nodaļa, Jurists 

2013-2018 Pašvaldība 1 77000 76800 100 0 11000 11000 11000 11000 11000 22000 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 

pašvaldībā  

Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2013-2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 10000 1500 15 0 5000 3000 2000 0 0 0 

Pašvaldības attīstības ilgtermiņa plānu izstrāde 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors, 

Attīstības nodaļa 2012-2013 

Pašvaldība, 

ES fondi 
1 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jaunu novada domes speciālistu piesaiste  
Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2012-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 144000 21600 15 7200 18000 20000 20000 20000 20000 38800 

Darbinieku kabinetu un klientu uzgaidāmo 

telpu atbilstoša labiekārtošana 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2013-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 24000 3600 15 0 5000 3000 3000 4000 3000 6000 

Novada komunikācijas stratēģijas izstrāde un 

realizēšana: pārvaldība  – iedzīvotāji; 

starppagastu komunikācija; ārējā komunikācija 

un novada tēla veidošana;  

Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 

2 6000 900 15 0 0 6000 0 0 0 0 

Trīspusējās sadarbības padomes izveidošana 

(uzņēmēji - dome - baznīca), tās darbības 

programma: sakrālā tūrisma apkalpošana; 

kapsētu uzturēšana, kontakts ar arhitektu Pēteri 

Blūmu par bazilikas attīstības koncepciju; kapu 

reģistra sakārtošana 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2013-2018 Pašvaldība 

2 14000 14000 100 0 2000 2000 2000 2000 2000 4000 

Civilās aizsardzības plāna izstrāde, 

apstiprināšana 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors 
2013 Pašvaldība 

2 700 700 100 0 700 0 0 0 0 0 

Pieredzes apmaiņas pasākumi/ komandējumi 

Latvijā un sadraudzības pilsētās 

Izpilddirektors, 

Attīstības nodaļa 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 37000 5550 15 2000 5000 5000 5000 5000 5000 10000 

Energoefektīva administratīva ēka 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2014-2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 500000 75000 15 0 0 250000 250000 0 0 0 

 

Maksājumu karšu pieņemšanas sistēma 

Aglonas novada domes kasē 

Izpilddirektors, 

Finanšu nodaļa 
2013 - 2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 3 3000 450 15 0 2000 1000 0 0 0 0 
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U4.1.2: Uzlabot 

pakalpojumu 

sniegšanas 

kvalitāti 

Ģeneratoru iegāde pašvaldībai piederošajās 

katlu mājās 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2015-2016 Pašvaldība 

3 10000 1500 15 0 0 0 5000 5000 0 0 

Pamatinformācijas uzturēšana pašvaldības 

mājas lapā 3 valodās (latviešu, krievu, angļu) 

Izpilddirektors, 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2016 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 2000 300 15 0 0 0 0 2000 0 0 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu 

aprēķināšanas metodikas izstrāde 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 2 3000 450 15 0       

Pašvaldības ēku un infrastruktūras 

siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa 

analīze 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013 Pašvaldība 

2 2000 2000 100 0 2000 0 0 0 0 0 

Ugunsdzēsības aprīkojuma pilnveide un ūdens 

ņemšanas vietu sakārtošana novada ciemos 

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 2013-2015 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 23000 3450 15 0 10000 10000 3000 0 0 0 

Pašvaldības ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana un renovācija  

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 2013 -2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 210000 31500 15 0 40000 60000 10000 100000 0 0 

Telpas izveide sporta nodarbībām pašvaldības 

pamatskolās 

DP, 

Izpilddirektors 
2015-2016 

Pašvaldība, 

ES 
3 30000 4500 15 0 0 0 15000 15000 0 0 

Komunālās dienesta pamatbāzes pilnveidošana 
Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 2013-2016 

Pašvaldība, 

ES 
2 100000 15000 15 0 20000 30000 20000 30000 0 0 

Veselības aprūpes pakalpojumu veicināšana 
Izpilddirektors, 

pagastu 

pārvaldes 

2014-2016 
Pašvaldība, 

ES 
2 6000 900 15 0 0 2000 2000 2000 0 0 

RV5.1.: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana               

U5.1.1: Izglītības 

pakalpojumu 

kvalitātes 

uzlabošana 

Izglītības sistēmas attīstības koncepcijas 

izstrāde: materiāli tehniskais nodrošinājums un 

izglītības dažādošana 

Skolas direktors, 

domes deputāti 
2012-2016 

Pašvaldība, 

ES fondi 
1 40000 6000 15 20000 5000 5000 5000 5000 0 0 

Veselīga dzīvesveida popularizēšanas 

programmas īstenošana pašvaldības izglītības 

iestādēs 

Skolas direktors, 

Izpilddirektors 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 4800 720 15 600 600 600 600 600 600 1200 

Ārpusskolas aktivitāšu (sporta, kultūras, 

mākslas) dažādošana un inventāra iegāde 

Skolas direktors, 

Izpilddirektors 
2013-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 70500 10575 15 500 10000 10000 10000 10000 10000 20000 

Pedagogiem veicināt kursu un semināru 

apguvi, kā arī stipendiju saņemšanu 

DP, 

Izpilddirektors 
2012- 2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 40000 6000 15 5000 5000 5000 5000 5000 5000 10000 

Profesionālās ievirzes programmas izstrāde 
DP, 

Izpilddirektors 
2013 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 6000 900 15 0 6000 0 0 0 0 0 

Skolēnu pārvadājumu tīkla izstrāde novadā 
DP, 

Izpilddirektors 
2012-2018 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 3700 555 15 200 500 500 500 500 500 1000 

E- klases ieviešana Aglonas vidusskolā, 

Aglonas internātvidusskolā, skolu mājas lapu 

izveidošana. 

Skolas direktors, 

Izpilddirektors, 

IT 

2012 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 4000 600 15 500 500 500 500 500 500 1000 

Jauniešu politikas koncepcijas izstrāde 
Domes deputāti, 

DP 
2013 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 600 90 15 0 600 0 0 0 0 0 
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U5.1.2: Izglītības 

iestāžu renovācija 

un energoefektivi-

tātes 

paaugstināšana 

Sporta laukuma pilnveide un atjaunošana 

pašvaldības izglītības iestādēs 

Skolas direktors, 

Izpilddirektors, 

Sporta speciālists 

2013-2017 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 50000 7500 15 0 10000 10000 10000 10000 10000 0 

Pašvaldības izglītības iestāžu ēku renovācija, 

energoefektivitātes paaugstināšana, apkures 

sistēmu modernizācija  

Izpilddirektors, 

Komunālais 

dienests 

2013-2018 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 590000 88500 15 0 270000 70000 50000 50000 50000 

10000

0 

U5.1.3: Interešu 

un profesionālās 

ievirzes izglītības 

pieejamība un 

attīstība 

Interešu izglītības koncepcijas izstrāde. 

Sadarbība ar novada biedrībām un 

organizācijām, Latvijas pieaugušo izglītības 

iniciatīvas centru un augstskolām 

DP, 

Izpilddirektors 
2013 

Pašvaldība, 

ES fondi 

2 2600 390 15 0 2600 0 0 0 0 0 
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RV6.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība 

U6.1.1: Sociālās 

palīdzības 

infrastruktūras 

attīstība 

Sadzīves pakalpojumu centra izveidošana: 

veselības aprūpe, uzņēmēji, kas sniedz 

pakalpojumus, NVO bāzēšanās vieta, sociālā 

palīdzība. Izpēte vietas izvēlei. 

Domes deputāti, 

izpilddirektors, 

SD 

2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 

2 100000 15000 15 0 0 0 100000 0 0 0 

Pašvaldības sociālo aprūpes centru 

rekonstrukcija 

Domes deputāti, 

izpilddirektors, 

centra vadītāji 

2013.-2014 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 3204305 480645 0 0 458783 2745522 0 0 0 0 

Pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšana 

invalīdiem 

Domes deputāti, 

izpilddirektors, 

SD 

2013-2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 2000 300 15 0 1000 0 1000 0 0 0 

Sociālo dzīvokļu renovācija un labiekārtošana 

Aglonas novadā 

Domes deputāti, 

izpilddirektors, 

SD 

2013-2016 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 40000 6000 15 0 10000 10000 10000 10000 0 0 

Papildus piesaistīt kvalificētus sociālā darba 

speciālistus 

Domes deputāti, 

izpilddirektors, 

SD 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 35000 5250 15 0 5000 5000 5000 5000 5000 10000 

Pilnveidot sociālā darba un sociālās palīdzības 

pakalpojumu attīstību 

Domes deputāti, 

izpilddirektors, 

SD 

2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 30000 4500 15 0 30000 0 0 0 0 0 

Preventīvā sociālā darba attīstība (mobilā 

brigāde) 

Izpilddirektors, 

SD 
2012 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 24000 3600 15 2000 3000 4000 3000 3000 3000 6000 

Pašvaldības morga izveide 
Izpilddirektors, 

SAC “Aglona” 2013-2014 
Pašvaldība, 

ES fondi 2 30000 4500 15 0 15000 15000 0 0 0 0 

U6.1.2: 

Iedzīvotāju 

informēšana par 

pieejamajiem 

pakalpojumiem 

Informācijas nodrošināšana par veselības 

aprūpes pakalpojumiem un veselības 

veicināšanu 

SD, sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 800 120 15 100 100 100 100 100 100 100 

Informācijas nodrošināšana par sociālajiem 

pakalpojumiem domes mājas lapā 

SD, sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2012 
Pašvaldība, 

ES fondi 
1 100 15 15 100 0 0 0 0 0 0 

U6.1.3: Uzlabot 

novada iedzīvotāju 

sociālo drošību 

Videonovērošana pie pašvaldības iestādēm un 

novada publiskajām pulcēšanās vietām. 

Drošības uzlabošana 

Izpilddirektors, 

pašvaldības 

policija 

2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 20000 3000 15 0 0 0 20000 0 0 0 

Vienreizējā bērnu piedzimšanas pabalsta 

nodrošināšana 

Izpilddirektors, 

SD 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 1 21600 21600 100 2700 2700 2700 2700 2700 2700 54000 

Pašvaldības policijas izveide un 

materiāltehniskās bāzes nodrošināšana 

Domes deputāti, 

izpilddirektors 
2014-2018 Pašvaldība 

2 70000 10500 15 0 0 20000 10000 10000 10000 10000 

RV6.2.: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība               

U6.2.1: Izveidot 

un labiekārtot 

aktīvās atpūtas 

infrastruktūru 

Dabas taku un sporta trašu attīstība 
UAC, Attīstības 

nodaļa 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 
2 

32000 4800 15 
18000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 

Militarizētā šķēršļu zona (poligons) 

zemessargiem un jauniešiem 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors, 

Sporta speciālists 

2013 - 2017 
Pašvaldība, 

ES fondi 
3 28000 4200 15 0 0 10000 10000 5000 3000 0 

Atrakciju parka izveide 

Domes deputāti, 

Izpilddirektors, 

UAC 

2015 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 500000 75000 15 0 0 0 0 300000 200000 0 
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Aglonas novada sporta halles, sporta zāļu 

inventāra iegāde un aprīkojuma pilnveide 

Izpilddirektors, 

Sporta speciālists 
2013 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 15000 2250 15 0 15000 0 0 0 0 0 

Aglonas internātvidusskolas sporta zāles 

izveidošana  

Skolas direktors, 

Izpilddirektors 
2014 

Pašvaldība, 

ES fondi 2 400000 60000 15 0 0 400000 0 0 0 0 

Bērnu rotaļu laukumu un spēļu istabu izveide 

Aglonas, Priežmales, Šķeltovas, Grāveru un 

Jaunaglonas ciemos 

Skolas direktors, 

Izpilddirektors, 

Pārvaldes 

2013 
Pašvaldība, 

ES fondi 
2 25000 3750 15 0 0 10000 10000 5000 0 0 

U6.2.2: Sacensību 

un sporta pasāku-

mu organizēšana. 

Aktīvās atpūtas 

pasākumu 

popularizēšana 

novadā un Latvijā 

Organizēt un dažādot sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumus. Aglonas novada sporta halles 

sporta inventāra iegāde un aprīkojuma 

pilnveide 

Izpilddirektors, 

Sporta speciālists 
Patstāvīgi 

Pašvaldība, 

ES fondi 

2 20000 3000 15 1000 2000 3000 3000 3000 3000 5000 

 KOPĀ 12131379 1916145  1237350 2685417 4063957 1754735 965885 735385 688650 
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VIII .  SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

AGLONAS NOVADA ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ  

1. SABIEDRĪBAS MĒRĶGRUPAS 

Viedokļu uzklausīšanā stratēģijas izstrādes kontekstā var izdalīt sekojošas sabiedrības 

mērķgrupas: 

 pašvaldības darbinieki, deputāti; 

 uzņēmēji; 

 komunālās saimniecības speciālisti; 

 izglītība un kultūras darbinieki; 

 sociālā un nevalstiskā sektora darbinieki; 

 baznīcas pārstāvji. 

Katrai no šīm mērķgrupām raksturīga sava, specifiska kompetence, iespējama dažādu 

problēmu un prioritāšu atšķirīga izpratne un tām visām ir noteikta loma novada dzīvē. Tiešā 

veidā mērķgrupas tika uzrunātas grupu intervijās, kuru dalībnieki izteica viedokļus par savas 

jomas problemātiku un tās risināšanas iespējām. 

Pašvaldības darbinieku galveno daļu veido novada un pagastu pārvalžu speciālisti, 

deputāti, domes priekšsēdētājs, izpilddirektors. Faktiski šī mērķgrupa ir arī stratēģijas 

pasūtītāja – pašvaldības tiešie pārstāvji. Šī grupa arī ir visstabilāk pārstāvēta notikušajās 

aktivitātēs –dienesta ieinteresētības dēļ. Atbildīgie speciālisti ir vislabāk informēti gan par 

pašiem pasākumiem, gan plānošanas procesa kopumā, gan konkrēto pasākumu nozīmi. Līdz 

ar to viņi spēj labi izvērtēt arī savas līdzdalības un izteiktā viedokļa nozīmi. 

Uzņēmējus pasākumos, kuros bija nozīmīgi uzklausīt viņu viedokli, bija pārstāvēti 

lielā skaitā. Teritorijas attīstības stratēģija uzņēmējus tiešā veidā neskar. Apzinoties, ka 

uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi un arī daudzas infrastruktūras sakārtošanas lietas 

tomēr nevar notikt bez viņu līdzdalības un viņu izteiktais viedoklis var būt ļoti liels atbalsts 

gan domes speciālistiem, gan pieaicinātajiem ekspertiem, attiecīgajos pasākumos viņi bija ļoti 

aktīvi. 

Komunālās saimniecības speciālisti formāli pieder pie pirmās mērķgrupas, taču 

ņemot vērā lielo īpatsvaru, ko kopējo risināmo jautājumu vidū ieņem tieši šī joma un 

apstāklis, ka tie lielākoties ir pasākumi ar lielām izmaksām, viņu viedoklis tika uzklausīts 

atsevišķi. Skaitliski nelielā mērķgrupa sniedza ļoti daudz informācijas faktu, problēmu un 

priekšstatu līmenī, piedāvāja savus risinājumus. 

Izglītības un kultūras darbinieki pārstāvēja novada skolas, pirmsskolas bērnu 

iestādes, kultūras namus, bibliotēkas. Jomas speciālistiem lielā mērā ir nozīmīgākais viedoklis 

par attiecīgās sociālās infrastruktūras attīstību, jo viņi detalizēti pārzin iestāžu darbību un 

primāri saduras ar visām problēmām, kas rodas šo iestāžu darbā. Grupa ir samērā 

daudzskaitlīga, izteiktie viedokļi raksturojās ar lielu vienprātību attiecībā uz konkrēto iestāžu 

grupu problemātiku, iespējamiem attīstības ceļiem un risinājumiem. 
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Sociālā sektora darbinieki reprezentēja samērā šauru, bet ļoti nozīmīgu viedokļu 

grupu darbam ar sociāli izslēgtajām un riska grupu personām. Nevalstiskā sektora pārstāvji ir 

pārstāvējuši vairākas organizācijas, kas darbojas novadā. 

Ievērojot abu pēdējo jomu daudzos saskares punktus, grupu intervija notika tām abām 

kopīgi. 

Ņemot vērā baznīcas un it īpaši, Aglonas bazilikas darbības ļoti lielo lomu novadā kā 

kultūrā un sadzīvē, tā tautsaimniecības jomā, notika atsevišķa saruna arī ar Aglonas bazilikas 

vadību. 

Specifisku mērķgrupu veido arī novada iedzīvotāji kopumā. Šo mērķgrupu ir grūti 

uzaicināt piedalīties un izteikt savu viedokli tieši, tāpēc stratēģijas pirmās redakcijas izstrādes 

laikā notika iedzīvotāju aptauja viedokļu izzināšanai un zināmā mērā arī priekšlikumu un 

vajadzību izteikšanai – gan tiešā veidā, gan pastarpināti, ar jautājumiem par dažādiem novada 

dzīves aspektiem. No izplatītajām 300 anketām (100 no tām krievu valodā) atpakaļ aizpildītas 

atgriezās 97. Tādējādi, rēķinot pēc anketām, tika iegūts respondences procents 32,3%, kas 

vērtējams kā augsts. Arī iegūto atbilžu skaits ir pietiekams, lai informāciju un viedokļus 

varētu sadalīt pa teritoriālām, tematiskajām vai sociālām grupām gadījumos, kur tas 

nepieciešams. Iegūtie rezultāti ir iekļauti pagasta situācijas apraksta tekstā, bet interesentu 

ērtības tie sagatavoti arī atsevišķa analītiska pārskata veidā. 

Klātienē aktīvākajiem iedzīvotāju pārstāvjiem būs iespējams izteikties publiskās 

apspriešanas laikā paredzētajā sabiedriskās apspriedes pasākumā – iedzīvotāju sapulcē. Visā 

laika posmā līdz sabiedriskās apspriešanas noslēgumam jebkuram iedzīvotājam ir iespējams 

izteikt savu viedokli ar rakstiska iesnieguma palīdzību. 

2. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI 

Ievadseminārs notika 2011.gada 19. aprīlī, uzsākot Aglonas novada teritorijas un 

attīstības plānošanas darba izstrādi. Konsultants iepazīstināja uzaicinātos sabiedrības 

pārstāvjus (aicināti ar interneta publikācijas starpniecību tika visi interesenti) ar integrētās 

plānošanas koncepciju, izstrādājamā darba sastāvdaļām un to saturu, darba grafiku un ar 

ekspertu komandu, kas ir pieaicināta šī darba veikšanai. 

2011. gada 11. maijā notika grupu intervijas par novada problēmām un to 

iespējamiem risinājumiem. Sarunas notika ar sešu sabiedrības mērķgrupu pārstāvjiem 

(rezultātus skatīt 4.1. nodaļā). 

2011. gada 13. jūnijā notika projekta darba seminārs. Konsultants iepazīstināja 

sanākušos ar paveikto, tai skaitā anketu provizoriskas apstrādes rezultātiem. Pēc tam notika 

SVID analīze un vīzijas izstrāde (11. att.). Izstrādājot SVID, dalībniekus pēc nejaušības 

principa sadalīja trijās darba grupās, kas strādāja, neesot kontaktā viena ar otru; izstrāde ilga 

vienu stundu. Pēc tam darba grupas prezentēja rezultātus semināra kopīgajai daļai. 

Nobeigumā “prāta vētras” veidā tika ģenerēti priekšlikumi novada vīzijai. 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģija  136 

 

11.att. Grupu darbs SVID analīzes seminārā 

2011.gada 30. augustā notika darba seminārs, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar 

izstrādājamās attīstības stratēģijas pamatelementiem. Pēc tam apsprieda uzstrādāto 

kartogrāfisko materiālu. Nobeigumā notika “prāta vētra” ar priekšlikumu ģenerēšanu rīcību 

programmai, galvenokārt attīstības plāna īstermiņa un vidēja termiņa daļām, kas pēc 

sabiedriskās apspriešanas veidos attīstības programmas pamatu. 

Visi pasākumi notika Aglonā; citu pagastu centros pasākumi netika organizēti, jo 

novada dome norādīja uz paredzamo zemo apmeklētību. 

Aglonas novada attīstības plānojuma sabiedriskā apspriešana notika laikā no 2011. 

gada 5. decembra līdz 2012. gada 9. janvārim. Par sabiedrisko apspriešanu tika paziņots 

novada domes mājas lapā www.aglona.lv un pašvaldības izdevumā “Aglonas novada vēstis”. 

Sabiedriskajai apspriešanai tika izstādīti sekojoši materiāli: 

1. Aglonas novada stratēģiskās attīstības vadlīnijas; 

2. Aglonas novada teritorijas apraksts; 

3. ilustrējošais kartogrāfiskais materiāls (20 kartes); 

4. Aglonas novada izpētes rezultāti (aptaujas rezultātu analīze). 

Ar šiem materiāliem bija iespējams iepazīties Aglonas novada domes telpās Aglonā, 

Somersetas ielā 34, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00. Turpat varēja saņemt arī attiecīgus 

paskaidrojumus no domes amatpersonām. Materiāli tika ievietoti arī novada domes mājas lapā 

www.aglona.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika: 

1. domes darba grupu apspriede 2011. gada 19. decembrī; 

2. diskusija paplašinātā darba grupā par 1. redakciju Aglonā 2012. gada 3. janvārī; 

3. iedzīvotāju sapulces visos četros novada pagastu centros 2012. gada 4. janvārī. 

19. decembrī organizētās domes darba grupas veidoja pēc kompetences sfēras 

principa: 

1. Aglonas novada domes darbinieki (izteicās 6 dalībnieki); 

2. izglītības un kultūras iestādes pārstāvji (izteicās 10 dalībnieki); 
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3. sociālās un veselības aprūpes pārstāvji (izteicās 5 dalībnieki); 

4. uzņēmēji, zemnieki, NVO (izteicās 7 dalībnieki). 

Dalībnieki izteicās par saņemto materiālu, sniedza savus ierosinājumus, kā arī norādīja 

uz trūkumiem. Pavisam kopā tika izteikti ierosinājumi un aizrādījumi par 84 dažādiem 

jautājumiem. 

3. janvāra darba grupā piedalījās 26 cilvēki. Pasākums tika veltīts 19. decembra darba 

grupu rezultātiem, kā arī vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar projekta komunikāciju un 

sabiedrības iesaisti. 

4. janvārī sabiedriskās apspriešanas sapulces notika: 

1. Priežmalē (Kastuļinas pag.) – 9:00; 12 dalībnieki; 

2. Grāveros (Grāveru pag.) – 11:00, 11 dalībnieki; 

3. Šķeltovā (Šķeltovas pag.) – 13:00, 9 dalībnieki; 

4. Aglonā (Aglonas pag.) – 15:00, 22 dalībnieki. 

Šais sapulcēs konsultants sniedza īsu pārskatu par plānošanas procesu un tā norisi, par 

izmantoto metodiku un iegūtajiem rezultātiem. Sanākušie dalībnieki savukārt izteica savu 

viedokli par izstrādātajiem plānošanas dokumentiem, uzdeva jautājumus par neskaidrībām 

stratēģijā, sniedza priekšlikumus iestrādāšanai rīcību sarakstā un izteica precizējumus 

attiecībā uz virkni izmantoto formulējumu. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti divi rakstiski iesniegumi no fiziskām un 

juridiskām personām ar ierosinājumiem par attīstības plānošanas dokumentu saturu. Viens no 

tiem satur 4 priekšlikumus par attīstāmajām nozarēm, bet otrs – izvērstā formā sniegtas 8 

priekšlikumu grupas par novada attīstības dažādiem aspektiem. 

Sabiedriskās apspriešanas pasākumu rezumējums ir sekojošs: 

1. tika norādīts uz virkni tehnisku kļūdu un nepilnību apraksta daļā; 

2. iesniegti konkrēti ierosinājumi papildinājumiem un labojumiem rīcību plāna 

priekšlikumiem; 

3. iesniegti priekšlikumi stratēģijas daļā vairākās vietās mainīt terminoloģiju un 

formulējumus; 

4. atzīt izstrādāto materiālu par atbilstošu, lai pēc nepilnību novēršanas un priekšlikumu 

iestrādes to varētu apstiprināt kā gala redakciju. 

Nobeigumā domes speciālisti un konsultanta pārstāvji vienojās par principiem un 

atsevišķās vietās arī par konkrētajiem labojumiem, kas nepieciešami gala redakcijas izstrādei. 



Aglonas novada teritorijas attīstības programma 

Aglonas novada attīstības stratēģija  138 

IZMANTOTIE DATU AVOTI UN 

LITERATŪRA  

1. Eiropas Reģionālās un telpiskās (teritorijas) plānošanas harta. 

2. Eiropas vietējo pašvaldību harta. 

3. Eiropas Telpiskās Attīstības Perspektīva (ETAP). 

4. Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992.08.12. 

5. Lisabonas stratēģija: pārskats.  

6. Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai VASAB 2010 Plus. 

7. Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam. 

8. Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–2013.gadam. 

9. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”. 

10. Attīstības plānošanas sistēmas likums. 

11. Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes. 

12. 13.10.2009. MK noteikumi Nr.1178 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

ietekmes izvērtēšanas noteikumi”. 

13. Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, 

RAPLM, 2009. 

14. 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”. 

15. Teritorijas attīstības plānošanas likums (projekts). 

16. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2004.-2014.gadam. 

17. Zemes politikas pamatnostādnes 2008.-2014. 

18. Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam. 

19. Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam. 

20. Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007.-2013.gadam. 

21. Latgales stratēģija 2030. 

22. Latgales programma 2017. 

23. Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 25 gadiem. Latgales 

plānošanas reģiona Attīstības programma 2010.-2017.gadam. Vides pārskats 

(projekts). 

24. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam. 

25. Latgales reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. - 

2017. 

26. Aglonas īpaši atbalstāmā pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma laika 

posmam līdz 2010.g. 

27. Aglonas pagasta teritorijas plānojums 2003.-2015. gadam ar 2006. gada 

grozījumiem. 

28. Grāveru pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam. 

29. Kastuļinas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam. 

30. Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam. 

31. Daugavas upju baseina apsaimniekošanas plāns. 

32. Dabas parka “Cirīšu ezers” dabas aizsardzības plāns. 

33. Dabas lieguma “Čertoka ezers (Velnezers)” dabas aizsardzības plāns. 


