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1. SABIEDRĪBAS IESAISTE PLĀNOŠANĀ 

2011.gada 19. aprīlī, uzsākot Aglonas novada teritorijas un attīstības plānošanas darba 

izstrādi, notika ievadseminārs. Informācija par pasākumu tika publicēta Aglonas novada 

domes mājas lapā www.aglona.lv; aicināti tika visi interesenti. Piedalījās 14 dalībnieki. 

Konsultants iepazīstināja sanākušos 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: 

 pašvaldības darbinieki, deputāti – 9 cilv., 

 uzņēmēji – 11 cilv., 

 komunālās saimniecības speciālisti – 3 cilv., 

 izglītība un kultūras darbinieki – 6 cilv., 

 sociālā un nevalstiskā sektora darbinieki – 4 cilv., 

 baznīcas pārstāvji – 2 cilv., 

kopā 32 dalībnieki (daži no viņiem piedalījās divās darba grupās). 

2011. gada 13. jūnijā notika projekta darba seminārs, kurā piedalījās 12 dalībnieki 

Konsultants iepazīstināja sanākušos ar paveikto, tai skaitā anketu provizoriskas apstrādes 

rezultātiem. Pēc tam notika SVID analīze un vīzijas izstrāde. 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. 

2011.gada 30.augustā notika darba seminārs, kura 12 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. 

http://www.aglona.lv/


2011. gada 25. oktobrī notika attīstības plāna 1.redakcijas nodošanas sēde. Tajā 

sanākušie 14 dalībnieki iepazinās ar stratēģijas galvenajiem elementiem un pamatnostādnēm. 

Pēc tam 27. novembrī notika atsevišķa, padziļināta programmas prezentācija novada domes 

deputātiem. 

Visi pasākumi notika Aglonā, novada domes telpās. Citu pagastu centros pasākumi 

netika organizēti, jo novada dome norādīja uz paredzamu zemu apmeklētību. 

2. SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA 

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: 

 Aglonas novada stratēģiskās attīstības vadlīnijas, 

 Aglonas novada teritorijas apraksts, 

 ilustrējošais kartogrāfiskais materiāls (17+2 kartes), 

 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: 

 domes darba grupu apspriede 2011. gada 19. un 20.decembrī, 

 diskusija paplašinātā darba grupā par 1. redakciju Aglonā 2012. gada 3. janvārī, 

 iedzīvotāju sapulces visos četros novada pagastu centros 2012. gada 4. janvārī. 

Domes darba grupas veidoja pēc kompetences sfēras principa: 

 Aglonas novada domes darbinieki (izteicās 6 dalībnieki), 

 izglītības un kultūras iestādes pārstāvji (izteicās 10 dalībnieki), 

 sociālās un veselības aprūpes pārstāvji (izteicās 5 dalībnieki), 

 uzņēmēji, zemnieki, NVO (izteicās 7 dalībnieki). 

Par kopējo dalībnieku skaitu precīzu ziņu nav, jo tas nav ieprotokolēts. 

Dalībnieki izteicās par saņemto materiālu, sniedza savus ierosinājumus, kā arī norādīja 

uz trūkumiem. Pavisam kopā tika izteikti viedokļi 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: 

 Priežmalē (Kastuļinas pag.) – 9:00; 12 dalībnieki (neskaitot Attīstības un 

plānošanas nodaļas divas speciālistes) , 

 Grāveros (Grāveru pag.) – 11:00, 12 dalībnieki, (neskaitot Attīstības un plānošanas 

nodaļas divas speciālistes), 

 Šķeltovā (Šķeltovas pag.) – 13:00, 10 dalībnieki, (neskaitot Attīstības un 

plānošanas nodaļas divas speciālistes), 

http://www.aglona.lv/


 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: 

 tika norādīts uz virkni tehnisku kļūdu un nepilnību apraksta daļā, 

 iesniegti konkrēti ierosinājumi papildinājumiem un labojumiem rīcību plāna 

priekšlikumiem 

 iesniegti priekšlikumi stratēģijas daļā vairākās vietās mainīt terminoloģiju un 

formulējumus, 

 atzīt izstrādāto materiālu par atbilstošu, lai pēc nepilnību novēršanas un 

priekšlikumu iestrādes to varētu apstiprināt kā gala redakciju. 

 


