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Terminu skaidrojums
Attīstība – šajā gadījumā ar to saprotot lauku attīstību, ir dzīves kvalitātes un ekonomiskās labsajūtas
uzlabošana iedzīvotājiem, kas dzīvo mazapdzīvotos un nomaļos reģionos. Lauku attīstība parasti nozīmē arī
kopienas attīstību.
Attīstības plānošana – principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde nolūkā īstenot
politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību.1
Ekonomikas profils – teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas atspoguļo perspektīvos
uzņēmējdarbības attīstības virzienus un priekšnoteikumus to attīstībai infrastruktūras, pakalpojumu,
cilvēkresursu u.c. jomās.
Funkcionālās saites – nosaka/attēlo kopīgo interešu teritorijas un sadarbības jautājumus ar citām
pašvaldībām.
Ilgtspējīga attīstība - attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo
paaudžu vajadzību apmierināšanai. Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides,
ekonomiskā un sociālā. Balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principu, attīstībai jānotiek saudzīgi, rīkojoties ar
planētas resursiem un rūpējoties par to, lai uz Zemes tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība. Ilgtspējīgas
attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā „Mūsu kopējā nākotne”,
1987.gadā.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts
plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes, ekonomiskā
specializācija, novada funkcionālās saites un telpiskās attīstības perspektīva.2
Ilgtermiņa prioritātes – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
Publiskā apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura ietvaros
sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās
sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās).3
Sabiedriskā apspriede – sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības
pārstāvji.4
Stratēģiskais mērķis – koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā
laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu prioritāšu
noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai. Lai izvērtētu stratēģisko mērķu sasniedzamos
rezultatīvos rādītājus, tiek izmantoti teritorijas attīstības rādītāji.
Stratēģijas ieviešanas uzraudzība nepieciešama, lai konstatētu, kā tiek sasniegti izvirzītie stratēģiskie mērķi.
Stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšanai tiek izmantoti galvenie indikatori un to plānotais ilgtermiņa
attīstības virziens 2037. gadā. Katru gadu novadā jānovērtē progress stratēģisko mērķu sasniegšanā,
jāaktualizē un jāizvērtē rādītāji un to dinamika stratēģijas realizēšanas laikā.
Telpiskās attīstības perspektīvā tiek aprakstīta un grafiski attēlota novada turpmākā teritorijas telpiskā
struktūra, kurā ietverti svarīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.

1

Attīstības plānošanas sistēmas likums, spēkā no 01.01.2009.
Teritorijas attīstības plānošanas likums, spēkā no 01.12.2011.
3
2009.gada 25.augusta MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
4
2009.gada 25.augusta MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
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Teritorijas attīstības plānojums – tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts ilgtermiņa
reģiona, republikas pilsētas vai novada attīstības plānošanas dokuments, kas izvirza attīstības stratēģiskos
mērķus un prioritātes, definē telpiskās attīstības perspektīvu.
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.
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Ievads
Šī ir Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcija. Tas nozīmē, ka
turpmākajā darbā ir paredzēta iespējamo nepilnību novēršana, kā arī jaunas informācijas pievienošana, ja
tāda nepieciešamība rastos.
Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētā projekta „Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrāde”,
projekta nr. AND 2013/3/ESF ietvaros. Novada stratēģija, Teritorijas plānojums un attīstības programma
2012.-2018.gadam ir galvenie vietējās pašvaldības plānošanas dokumenti, uz kuriem tiek balstīta novada
attīstība un ilgtermiņa politiskā darbība.
Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, vīzija, mērķus, prioritātes, specializāciju un telpiskās
attīstības perspektīva. Ar telpiskās attīstības perspektīvu tiek nospraustas pašvaldības teritorijas attīstības
vadlīnijas:


nozīmīgākos esošos telpiskās struktūras elementus un vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas, galvenās
funkcionālās telpas;




apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu;
galvenos transporta koridorus un infrastruktūru, kā arī maģistrālos inženierkomunikāciju tīklus un
objektus;



dabas teritoriju telpisko struktūru, t.sk. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;



kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;




ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas;
prioritāri attīstāmās teritorijas.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta Aglonas novadam laika periodam līdz 2037. gadam. Šīs
stratēģijas pamatmērķis ir uzlabot dzīvi gan esošajai, gan arī nākamajām paaudzēm. Ar ilgtspējīgu attīstību
tiek saprasta tāda pieeja, kura risina esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides
un ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas
daudzveidības saglabāšanu, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību risināšanas iespējas.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē aktīvi iesaistījās novada vadība, iesaistot novada iedzīvotājus,
uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju un pašvaldības speciālistus.
Lai izstrādātu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ir būtiski noskaidrot, kādā attīstības līmenī novads atrodas, lai,
identificētu nepilnības un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī noteiktu, kādā virzienā tai
darboties, lai sasniegtu ilgtermiņa prioritātes. Veidojot attīstības stratēģiju, vispirms tika identificēti novada
galvenie izaicinājumi un attīstības iespējas. Balstoties uz iegūto informāciju, tika radīta vīzija, no tās tika
izvirzīti mērķi, prioritātes un telpiskā perspektīva. Novada izaicinājumu un attīstības prioritāšu veidošanā
tika izmantota Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, kā arī Latvijas Nacionālais attīstības
plāns 2014.–2020. gadam, Latgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam,
Latgales plānošanas reģiona ekonomikas profils, Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006.2026.gadam, u.c. plānošanas dokumenti, kā arī dati no publiski pieejamiem informācijas avotiem un datu
bāzēm. Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver esošās situācijas raksturojumu, novada
ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes, telpiskās attīstības perspektīvu un
stratēģijas ieviešanas uzraudzību.
Aglonas Ilgtspējīga attīstības stratēģija ir savstarpēji saistīta ar citiem novada attīstības plānošanas
dokumentiem (attīstības programmu, teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, u.c.). Pašreizējās situācijas
apraksts neaizstāj Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam novada situācijas aprakstu,
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tādēļ attiecīgā informācija šajā materiālā ir ar salīdzinoši zemāku detalizācijas pakāpi. Stratēģija
hronoloģiski ir izveidota pēc attīstības programmas (2012.-2018.gadam), tādēļ atjauninot šobrīd spēkā
esošo attīstības programmu un veidojot nākošo, tās tiks pilnīgāk saskaņotas ar stratēģiju. Stratēģijas,
attīstības programmas un citu plānošanas dokumentu savstarpējās attiecības ir attēlotas zemāk.

Ilustrācija 1. Stratēģijas, attīstības programmas un citu plānošanas dokumentu savstarpējās attiecības
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1. Pārskats par nacionāla līmeņa un reģionāla līmeņa
attīstības plānošanas dokumentiem un saistība ar tiem
1.1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.
Raugoties no dokumentu hierarhijas viedokļa, tad Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS) jeb „Latvija
2030” ir augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. To ir apstiprinājusi LR Saeima
2010.gadā, un tas ietver valsts ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas, attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīvu.
Viena no sastāvdaļām, kas ir iekļauta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, ir Telpiskās attīstības
perspektīva, kurā iezīmēts integrēts skatījums līdzsvarotai un ilgtspējīgai valsts teritorijas attīstībai. Tajā ir
uzsvērts, ka iekšējās sasniedzamības nodrošināšanā galvenā loma arī turpmāk būs autoceļiem. Lai uzlabotu
sasniedzamību valsts iekšienē, sekmētu reģionālo attīstību un veicinātu iedzīvotāju mobilitāti, paredzēts
uzlabot reģionālo un vietējo autoceļu kvalitāti, tādējādi sekmējot novadu attīstību un iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
Perspektīvā norādīts, ka par galvenajiem ekonomiskās attīstības centriem vēl vairāk kļūs pilsētas, pieaugs
to ekonomiskā kapacitāte un konkurētspēja. Savukārt novadu nozīmes attīstības centriem ir jāiekļaujas
kopējā nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru funkcionālajā tīklā. Tajos ir jākoncentrē
pakalpojumi, kas nodrošina pievilcīgu dzīves vidi un priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai. Tas vistiešākā
veidā sasaistās Aglonas novada attīstības perspektīvu un ir attiecināms uz visa veida infrastruktūras un
pakalpojumu attīstību pagastu centros, nodrošinot tur pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību,
kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.
LIAS Latvija 2030 apskatīta arī lauku teritoriju attīstība. Tiek atzīmēts, ka paralēli lauksaimnieciskās un
mežsaimnieciskās produkcijas ražošanai, lauki nodrošinās gan kvalitatīvu dzīves telpu un rekreācijas
iespējas pilsētās strādājošajiem, gan arī teritorijas nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai. Stratēģijā arī
uzsvērts, ka jāveicina Latvijai raksturīgā dzīvesveida, vēsturiskās apdzīvojuma struktūras, kultūrainavu un
tradīciju saglabāšana, attīstot lauku tūrismu un citus alternatīvos nodarbes veidus, it sevišķi e-darba
iespējas, izmantojot lauku viensētas arī kā brīvdienu un vasaras mājas. Pārlūkojot Nacionālo interešu telpas
grafiku, var konstatēt, ka Aglonas novads Latvijas attīstības stratēģijā tiek identificēts kā lauku nozīmes
telpa, un tā vienīgā definētā priekšrocība ir atrašanās netālu no Daugavpils-Rēzeknes satiksmes artērijas un
reģionālas nozīmes šosejas Preiļi-Krāslava, kas šķērso Aglonas novadu.
Realizējot LIAS var sagaidīt, ka Aglonas novads iegūs no - jauniem valsts ieguldījumiem sociālajās un
nodarbinātības, E-nodarbinātības, mūžizglītības programmās un infrastruktūrā, ieguldījumiem izglītībā,
investīcijām inovāciju veicināšanā, E-pārvaldības rīku klāsta paplašināšanas, skolu pārveides par
daudzfunkcionāliem centriem, tiešās demokrātijas elementu ieviešanas novadu pārvaldē. Tāpat uz Aglonas
novadu attieksies kultūras infrastruktūras pilnveides pasākumi, ēku siltināšanas projekti, pasākumi, kas cels
novadu dabas resursu pārvaldes efektivitāti, kas veicinās tūristu pieplūdumu laukos, kā arī, programmas,
kas veicinās lauku ekonomikas dažādošanu.
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Ilustrācija 2. Nacionālo interešu telpas.

1.2. Latgales ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.
Šajā stratēģijā izvirzītais mērķis līdz 2030.gadam ir - 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 sasniegtu, stratēģija aicina būtiski palielināt privātā sektora īpatsvaru ekonomikā, vienlaikus
saglabājot esošās darbavietas sabiedriskajā sektorā. Savukārt kopējā vīzija Latgalei ir „Gudrā Latgale”.
Stratēģija paredz Latgali uz 2030.gadu attīstīt par līderi pārrobežu sadarbībā. Tiek arī plānots, ka Latgale
funkcionē kā pētniecības lauks „zaļajai enerģijai”. 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. Uz Aglonas
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novadu attiecas arī stratēģijā izvirzītie mērķi reģiona iekšējās sasniedzamības jomā. Tāpat, stratēģija definē
Aglonas baziliku kā reģionāla mēroga reliģisko centru.
Tiek izvirzītas trīs pazīmes, kuras uzrādītu stratēģijas sekmīgu realizāciju:
•
•
•

Pakāpeniska ienākumu palielināšanās līdz 60% no ES vidējā;
Nodarbinātības un privātā sektora lomas palielināšanās (ir radītas 30 000 jaunas darba vietas);
Reģiona iedzīvotāju skaita stabilizēšanās pie 300 000.

1.3. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.2026.gadam
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums (LPRTP) 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.
LPRTP attiecībā uz Aglonas novadu paredz, ka ceļi, kas to šķērso, kļūs par tūrisma un ainavu ceļiem.
Konkrētie ceļi ir: P62 Krāslava-Aglona-Preiļi-Madona un P60 Dagda-Aglona. Savukārt autoceļu P63 LīvāniPreiļi un P62 Preiļi-Aglona-Krāslava attīstība uzlabos Aglonas sasniedzamību no starptautiskas nozīmes
maģistrālēm un veicinās tūrisma attīstību, ņemot vērā Aglonas kā Baltijas nozīmes garīgā un reliģiskā centra
lomu.
Plānojums tāpat identificē Aglonu kā novadu ar ļoti specifiskām funkcijām. Tāpat, Aglonas novads tiek
definēts kā daļa no „Ezerzemes” jeb reģiona Latgalē ar dabas tūrisma potenciālu, balstoties uz daudzajiem
reģiona ezeriem. No ekonomikas nozaru nozīmes, lauksaimniecības potenciāls Aglonas novadā ir un arī
turpmāk būs zems, kas saistāms ar zemo zemes kvalitāti – Aglonas novadā zemes kvalitāte svārstās no 25
ballēm līdz 34 ballēm, kas ir 1,5-2 reizes zemāks rādītājs par reģiona labāko zemju novērtējumu.
Attiecībā uz Latgales novadu nozīmi un kopējo interešu teritorijām valstiskā mērogā, tad Aglonas novads
tiek uzrādīts, kā novads bez kopīgām interesēm ar citām teritorijām nacionālā vai starptautiskā līmenī.

1.4. Nacionālais attīstības plāns 2020.
Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2030) rīcības
plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam.
Nacionālā attīstības plāna vadmotīvs ir „Ekonomikas izrāviens”, kurš balstās uz trīs saistītām prioritātēm:
cilvēka drošumspēja, tautsaimniecības izaugsme un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Tam pakārtoti ir 12
savstarpēji saskaņoti un saistīti uzdevumi. Katrā no prioritātēm ir identificēti rīcības virzieni, to mērķi un
sasniegšanas rādītāji.
Atsevišķiem rādītājiem NAP paredz gan vērtību 2020.gadam, gan arī 2030.gadam. Attiecībā uz Latgali un
tādējādi arī Aglonas novadu, Nacionālais attīstības plāns paredz:
•

Reģionālais teritorijas attīstības indekss 2020.gadā Latgalē sasniegs -0,5 un būs līdzvērtīgs ar
Vidzemi.

•

Darba meklētāju īpatsvars Latgalē (%) 2020.gadā būs 14,2%, kas būs faktiski līdzvērtīgs ar Zemgales
rādītāju 14,1%.

•

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās vienības Latgalē 2030.gadā būs 70, kas ir plānots līdzvērtīgs ar
Zemgales 71.
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Atsevišķas plānotās rīcības, kuras ietekmēs Latvijas laukus, Latgales reģionu un Aglonas novadu ir:


Skolu tīkla attīstība. Lauku skolas, bibliotēkas un citas kultūras un izglītības iestādes – ir kļuvušas
par daudzfunkcionāliem vietējo kopienu centriem.



Ir ieviesti rīki mazo lauksaimniecības saimniecību atbalstam, korporācijas veicināšanai un
specializācijas veicināšana.



Tiek veicināta visu pieejamo resursu ekstensīva izmantošana. Apsaimniekotās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes īpatsvaram sasniedzot 95% 2020.gadā.



Tiek veicināta bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantoto platību pieaugums, sasniedzot 15%
2030.gadā.



Atbalsts lauksaimniecības, zivjsaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanai, to tālākai
apstrādes un pakalpojumu attīstībai, atbalsts ražotāju pieejai preču izplatīšanas tīkliem un piegādes
ķēžu saīsināšanai.



Vienota sabiedriskā transporta maršrutu izveide autobusu un vilcienu tīklam, nodrošinot lauku
iedzīvotājus ar iespēju nokļūt reģionālas nozīmes attīstības centros, un no tiem nacionālas nozīmes
attīstības centros, ar savienojumiem vismaz divas reizes dienā.



Ir noteikti un ieviesti publisko un sabiedrisko pakalpojumu grozi dažādiem apdzīvojumu līmeņiem.



Valsts atbalsta radošos cilvēkkapitāla resursus kultūras, radošo industriju un tūrisma aktivitāšu
attīstību lauku reģionos. Tiek veicināta labvēlīga un iekļaujoša dzīves vide.



Ilgtspējīgas dabas kapitāla apsaimniekošana veicina sugu daudzveidības saglabāšanos. Lauku putnu
indekss 2030.gadā sasniedz 120 (1999.g. - 100). Meža putnu indekss 2020.gadā – 95 (2005.g. - 100).

Sasniedzot šos rādītājus, Aglonas novada resursi būs labi apsaimniekoti, ekonomikā būs jauni mazie un
vidējie uzņēmumi, Aglonas dabas un kultūras kapitāls nesīs lielāku pienesumu ekonomikai.

1.5. Apkārtējo novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju apskats
Rēzeknes, Riebiņu, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, novadiem ir izstrādātas ilgtspējīga attīstības stratēģijas,
savukārt Daugavpils novadam ir izstrādāta attīstības programma. Šie attīstības dokumenti arī ir apskatīti, un
aspekti, kas no tiem attiecas uz Aglonas novada ilgtspējīgu stratēģiju, ir apkopoti.

Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033.gadam izvirza sekojošu Rēzeknes novada attīstības
vīziju: „Rēzeknes novads – latgaliskās kultūras identitātes centrs Latvijā un pasaulē, starp Latvijas
lielākajiem ezeriem, ar mūsdienīgu ražošanu, dzīvām tradīcijām lauku sētā, un aktīvu, veselīgu dzīves un
atpūtas vidi.” Lai realizētu šo vīziju, stratēģija izvirza trīs stratēģiskos mērķus: Radošs un izglītots cilvēks;
Attīstīta konkurētspējīga uzņēmējdarbība; Sakārtota un pievilcīga dzīves vide. Rēzeknes novada
ekonomiskā specializācija ir sekojoša. Latgales reģionā: tūrisms, lopkopība, graudkopība, zivsaimniecība,
linkopība, augkopība, ogkopība, dārzeņkopība, kokapstrāde, mājražojumi, amatniecība. Latvijas līmenī
prioritātes ir: amatniecība, tūrisms un rekreācija, kokapstrāde, rūpnieciskā ražošana, lauksaimnieciskā
ražošana, derīgo izrakteņu iegūšana. Eiropas un pasaules līmenī Rēzeknes novada specializācija ir:
rūpnieciskā ražošana, loģistika, tūrisms un rekreācija, amatniecība. Tāpat, var secināt, ka Rēzeknes novads
vēlas attīstīt no Rēzeknes pilsētas atsevišķu identitāti un tēlu. Stratēģija izvirza uzraudzību un rezultātu
indikatorus, kas liecinātu par stratēģijas mērķu sasniegšanu: iedzīvotāju skaits, izglītojamo skaits vispārējās
izglītības iestādēs, nevalstisko organizāciju skaits, pašdarbības kolektīvu skaits, demogrāfiskā slodze,
dabiskais pieaugums; attīstības līmeņa indekss, ekonomiski aktīvo vienību skaits uz 1000 iedz., ekonomiski
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aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, uzņēmumu skaits ar apgrozījumu lielāku par 1 milj.LVL, viesnīcās
un citās tūristu mītnēs apkalpoto tūristu skaits, reģistrētais kopējais bezdarbnieku skaits; asfaltēto autoceļu
īpatsvars, kvalitatīvas centralizētās ūdensapgādes/kanalizācijas infrastruktūras pieejamība blīvi apdzīvotās
vietās, sakārtoto atpūtas vietu skaits, iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedz., iedzīvotāju ilgtermiņa
migrācijas saldo. Pašvaldībai pusgadu pirms katrām nākamajām vēlēšanām ir jāveido stratēģijas
uzraudzības ziņojums, kurā konstatēt norises un koriģēt procesu.
Riebiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam. Izstrādātā novada vīzija ir: „Riebiņu
novads 2030. gadā ir latgaliska teritorija, viegli sasniedzama un ģimenei draudzīga dzīves vieta. Silajāņi,
Sīļukalns, Riebiņi, Stabulnieki, Galēni, Kastīre, Pieniņi – katrs ciems šeit piedāvā savdabīgu dzīves vidi un
iespējas uzņēmējdarbībai. Novada teritorijā attīstīta daudzveidīga, radoša uzņēmējdarbība, nodrošināts
plašs brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājums Latgales reģiona un Latvijas iedzīvotājiem. No novada
teritorijas viegli sasniedzami Latgales reģiona centri un to piedāvātie pakalpojumi.”. Var secināt, ka vīzija
balstās uz četriem mērķiem: policentriska novada attīstība un katra ciema īpatnību nostiprināšanu; labas
uzņēmējdarbības iespēju izveidošana visa novada teritorijā; aktīvi iedzīvotāji un novadā ir pieejams plašs
pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem; novadā būs augstas kvalitātes transporta infrastruktūra – lai gan pēdējais
netiek izvirzīts kā atsevišķs stratēģiskais mērķis. Riebiņu novada ekonomiskā specializācija ir lauksaimniecība, tūrisms, kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana. Riebiņu novada attīstības stratēģijā ir
izvirzīti teritorijas attīstības rādītāji: iedzīvotāju skaits, pašvaldības autoceļu ar asfalta segumu kopgarums,
sabiedrisko organizāciju skaits, komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz., Riebiņu novada
vidusskolas vieta Latvijas vidusskolu reitingā, bezdarba līmenis %, novada budžeta lielums, teritorijas
attīstības indekss, apmeklētāju skaits tūrisma objektos, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju. Četri attīstības mērķi tikai daļēji ir atspoguļoti attīstības rādītājos – policentriska novada
attīstība un katra ciema īpatnību nostiprināšana, kā arī ģimenei draudzīga dzīves vieta un latgaliska
teritorija – tam attīstības rādītāji nav izvirzīti.
Preiļu ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013.-2033. Preiļu novada izstrādātā vīzija ir – „Preiļu novads – pērle
starp zaļajiem Latgales mežiem un dzidrajiem ezeriem! Preiļi – Latgales lauku saimnieku centrs un
modernas pārvaldības paraugs!”. Balstoties uz to ir izvēlēti stratēģiskās attīstības virzieni: 1. Dzīves vides
kvalitātes un cilvēkresursu attīstība, (izglītības, kultūras, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, sociālo
pakalpojumu un rekreatīvo pakalpojumu) nodrošināšana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 2.
Infrastruktūras attīstība un pieejamības nodrošināšana. 3. Videi draudzīgas uzņēmējdarbības un
ekonomikas attīstība un nodarbinātības veicināšana, atbalsts inovācijām. Katrs stratēģiskais virziens ir
izstrādāts sīkāk ar vidējā termiņa prioritātēm, kā arī rīcības plānu. Kopējā Preiļu novada specializācija ir
pārtikas rūpniecība un lauksaimniecības atbalsts. Stratēģija izvirza uzraudzību, bet neprecizē rezultātu
indikatorus, kas liecinātu par stratēģijas mērķu sasniegšanu.
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Krāslavas attīstības vīzija ir: „Krāslavas novads garīgi bagātu, radošu, izglītotu, viesmīlīgu un savu novadu mīlošu cilvēku novads ar ģimeniskām vērtībām,
novads, kur gribas dzīvot un atgriezties. Tā ir: vieta, kur Dvina pārtop Daugavā, koka mežģīņu skautos logos
spoguļojas saule un „Labrīt!” atskan daudzās valodās; radošu, stipru un uzņēmīgu cilvēku šūpulis, kas
izpaužas mākslā, amatniecībā, sportā, pašdarbībā, uzņēmējdarbībā un stiprās ģimenēs; bagāts ar izcilu
arhitektūras, mākslas, arheoloģijas, kultūras un pilsētbūvniecības mantojumu; lepns par 146 ezeriem, tajā
skaitā Baltijā dziļāko ezeru Drīdzi, likteņupi Daugavu, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidu un dabas
parku „Daugavas loki”; īpašs ar kulināro mantojumu – vietējo ražotāju maizi, sviestu, sieru, zāļu tējām,
linsēklu eļļu, medu, gurķiem, alu, tomātiem; pozicionējis sevi kā „Novadu Daugavas lokos””. Tādējādi
Krāslavas novada identitāte un attīstības vīzija ir – zaļš novads ar bagātu un dzīvu kultūrvēsturisko
mantojumu. Stratēģija neizvirza uzraudzību un rezultātu indikatorus, kas liecinātu par stratēģijas mērķu
sasniegšanu.
Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam. Dagdas novada vīzija 2030.gadam ir –
„Daudzfunkcionāls novads Latgalē ar apmierinātiem un darbīgiem iedzīvotājiem, attīstītu mazo
uzņēmējdarbību, lauksaimniecības produktu ar pievienoto vērtību ražošanu un dabas tūrismu”. Šai vīzijai ir
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pakārtoti trīs stratēģiskie mērķi: patīkama dzīves telpa, kvalitatīvi, daudzveidīgi un pieejami pakalpojumi,
pilnvērtīga ekonomiskā vide. Katram no šiem stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzītas ilgtermiņa prioritātes:
moderna infrastruktūra un sakopta vide; nodrošināti visi pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamie pakalpojumi;
konkurētspējīga uzņēmējdarbība un zems bezdarba līmenis. Savukārt izvēlētā ekonomiskā specializācija ir
ļoti plaša: daudznozaru lauksaimniecība; lauksaimniecības produktu pārstrāde; zivsaimniecība; dabas
tūrisms. Stratēģija izvirza rezultatīvos rādītājus: iedzīvotāju skaits, demogrāfiskās slodzes līmenis, dabiskais
pieaugums, kopējais izglītojamo skaits, aktīvo NVO skaits, mājokļu skaits, centralizētās siltumapgādes
pakalpojumu saņēmēju skaits, centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu saņēmēju skaits, centralizētās
kanalizācijas pakalpojumu saņēmēju skaits, sabiedriskā transporta pieejamība un kvalitāte, sociālās
palīdzības un pakalpojumu pieejamība, veselības aprūpes pieejamība, izglītības iestāžu pieejamība, kultūras
pasākumu, atpūtas iespēju pieejamība, sporta iespēju un pasākumu pieejamība, teritorijas attīstības
indekss, pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju, pašvaldības ienākumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa uz 1 iedzīvotāju, bezdarba līmenis, aizņemto darbavietu skaits, ekonomiski aktīvo tirgus
sektora
vienību
skaits
uz
1000
iedzīvotājiem,
lauksaimniecībā
izmantojamā
zeme,
jaunizveidotu/labiekārtotu tūrisma objektu skaits. Izvirzītie rezultatīvie rādītāji pamatā sakrīt un iekļauj
izvirzītos stratēģiskos mērķus, un šo rādītāju uzlabošana tuvinās novadu vīzijas realizācijai, lai gan, nav
izvirzīti rādītāji par apmierinātību ar dzīvi.
Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija uz šīs stratēģijas sarakstīšanas laiku vēl ir izstrādes stadijā. Tādēļ šeit tiek apskatīta attīstības
programma. Novada stratēģiskais mērķis ir: „Panākt sabalansētu Daugavpils novada teritorijas attīstību,
iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu
izmantošanu.”. Ilgtermiņa prioritāte ir „Stiprināt novada kapacitāti, kādēļ maksimāli efektīvi izmantot
lielpilsētas robežtuvuma priekšrocības un citus novada resursus izaugsmei, vienlaikus saglabājot to ilgtspēju
un lokālo identitāti, lai veidotu pievilcīgu vidi gan novada iedzīvotājiem, gan novada viesiem, gan novada
investoriem.” Savukārt vidējā termiņa prioritātes ir: novada cilvēkkapitāla produktivitātes palielināšana;
kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā; novada ekonomiskā potenciāla
izmantošanas efektivitātes celšana; novada kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana. Var secināt,
ka būtisks Daugavpils novada attīstības mērķis ir celt pašvaldības iestāžu darba kvalitāti un efektivitāti, ar to
panākot iedzīvotāju un uzņēmēju darbības potenciāla celšanu. Attīstības programma izvirza rezultatīvos
rādītājus: teritorijas attīstības indekss (vieta un vērtība), iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju dabiskais pieaugums,
iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā, bezdarba līmenis, reģistrēto
uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, demogrāfiskā slodze, individuālo komersantu un
komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits. Rādītāji atbilst
attīstības mērķim, turklāt, tā kā attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, tad tajā ir
izvirzīti arī detalizētāki rezultātu rādītāji vidējā termiņa prioritāšu novērtēšanai.
Izvērtējot apkārtējo novadu stratēģijas, var konstatēt, ka iedzīvotājs, uzņēmējdarbība un vides saglabāšana
ir būtiskākie elementi, kas figurē visos attīstības dokumentos. Nenoliedzami, šiem elementiem tajos ir arī
jābūt, jo visas kopienas eksistē uz sabiedrības kopienas un tās indivīdu pamata, tajās funkcionē
sociālekonomiskiem procesi un to ilgtermiņa eksistence un sociālekonomisko aktivitāšu izaugsme nevar
notikt bez ilgtermiņa domāšanas, t.i. - ilgtspējīgas politikas. Taču tā kā šie elementi ir klātesoši visu
sabiedrību attīstības plānošanā, tad lai precīzāk izprastu Aglonas novada apkārtējo novadu attīstības plānus,
ir nepieciešams pievērst atsevišķu uzmanību tiem plānošanas aspektiem, kas tos atšķir un padara unikālus,
un tiem aspektiem, kas tos vieno.
Viens no vienojošajiem aspektiem ir jautājums par pilnvērtīgu pašvaldības pakalpojumu klāstu, ko saņem
iedzīvotāji. Lai gan ir noteikts, ka pašvaldībām šie pakalpojumi ir jāsniedz neatkarīgi no attīstības
plānošanas, tomēr tie ir raksturīga attīstības dokumentu sastāvdaļa. Tas norāda, ka pašvaldības izmanto
attīstības dokumentus, lai identificētu un mazinātu nepilnības savā darbībā. Tā nav nepareiza pieeja, taču,
tā norāda uz pašvaldību nespēju veikt savu darbu pilnvērtīgi esošajos apstākļos. Pašvaldību rīcībspēju
ietekmē un ierobežo, piemēram, pieejamā budžeta apjoms. Taču jāņem vērā, ka efektīvākā attīstības
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politika ir tāda, kas vērsta uz iedzīvotāju problēmu precīzu identifikāciju un to efektīvu atrisināšanu, nevis
pašvaldības struktūru darba nepilnību mazināšanu. Tādēļ arī Aglonas novada attīstības plānošanā ir jāveido
balanss starp uz pašvaldības iekšējās darbības novērtējumu un novada kopienas problēmu risināšanu.
Kopumā var secināt, ka cilvēkkapitāla celšana un stiprināšana ir populārākā prioritāte Aglonas kaimiņu
novados. Tas sakrīt arī ar Latgales reģiona un nacionālajiem plānošanas dokumentiem. Pašvaldības vēlas arī
veicināt spējīgu, izglītotu, pārtikušu sabiedrību, un tādu pašvaldības iestāžu darbību, kas pilnībā izpilda
savus pienākumus.

1.6. Aglonas attīstības programma 2012.-2018.gadam.
Aglonas attīstības programmā 2012.-2018.gadam izstrādātā vīzija sastāv no četriem formulējumiem:
•
•
•
•

Vienota novada telpa ezeru un ceļu lokā. Vienots novada gars ap Aglonas svētvietu.
Mēs esam iemācījušies klausīties, sarunāties un kopīgi risināt mūsu problēmas.
Sociālo pakalpojumu pieejamība visiem kā pārvaldības sekmju apliecinājums.
Izbraukušie vēlas atgriezties, tie, kas atgriezušies, uzskatāmi demonstrē iespējas dzīvot un strādāt
novadā.

Savukārt novada tūrisma devīze ir: „Aglonas novads uzrunā, aicina un pārsteidz!”
Attīstības programmā izvirzītie novada attīstības virzieni ir šādi:
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
Programmā tiek noteikts arī Aglonas novada zīmols, kurš tiek iedalīts divās daļās: ezeru un ainaviskā
bagātībā un Aglonas bazilika ar tās reliģiskajiem svētkiem.

1.7. „Tūrisma nozares ilgtspējīgas attīstības iespēju analīze Aglonas
novadā“
Tūrisma nozares attīstība ir svarīgākā Aglonas ekonomiskā nozare. Tādēļ, ir nepieciešams padziļināts
skatījums šīs nozares perspektīvas izvērtēšanā. Lai to veiktu, tiek izmantots Ineses Sarmules maģistra darbs
„Tūrisma nozares ilgtspējīgas attīstības iespēju analīze Aglonas novadā”. Tajā tiek secināts, ka Aglonas
novads jau ir atpazīstams gan vietējā, gan valsts un starptautiskā mērogā ar kultūras un dabas objektu
klāstu. Jau uz pētījuma sarakstīšanas laiku – 2012.gadu, Aglonas novadā bija 30 viesu mājas, lauku tūrisma
mītnes, kempingi un cita veida naktsmītnes.
Autore secina, ka augstākā potenciāla novērtējumu Aglonas novadā no dabas objektiem iegūst Cirīša ezers,
Aglonas svētavots un Aglonas ezers. Savukārt no kultūrvēsturiskajiem objektiem augstāko potenciāla
vērtējumu ieguva Aglonas katoļu bazilika un tās apbūve, Aglonas maizes muzejs un Jaunaglonas
novadpētniecības muzejs. Tādējādi, tūrisma pakalpojumu piedāvājums ir jāattīsta prioritāri balstoties uz
šiem objektiem.
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2. Pašreizējās situācijas apskats
2.1. Novada vizītkarte
Atrašanās vieta: Aglonas novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumu daļā, Latgales plānošanas reģionā,
Latgales centrālajā daļā un robežojas ar Rēzeknes, Riebiņu, Preiļu, Daugavpils, Krāslavas un Dagdas
novadiem.
Platība: 392,7 km2.
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un etniskais sastāvs 2012.g. 1.janvārī5: 3856. 59,1% latvieši, 29,5% krievi, 5,4%
baltkrievi, 2,6% poļi.
Iedzīvotāju blīvums: 9,8 cilv. uz km2.
Novada iedzīvotāju skaits pēc dzimuma 2012.g.: sievietes - 2005, vīrieši - 1851.
Iedzīvotāju struktūra: līdz darbaspējai - 12,8%, darbaspējas vecumā – 61,2%, virs darbaspējas vecuma –
26%.
Attīstības indekss 2011.gadā: -1,368, kas Latvijā bija 6.zemākais.
Ietilpstošās teritorijas, pagasti: Aglonas (administratīvais centrs), Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasti.
Par novadu: Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gadā tika izveidots Aglonas novads.
Aglonas novadu veido bijušā Preiļu rajona Aglonas pagasts un bijušā Krāslavas rajona Kastuļinas, Grāveru
un Šķeltovas pagasti.
Transporta infrastruktūra: Valsts reģionālas nozīmes ceļi: Dagda-Aglona (P60) un Krāslava-Preiļi-Madona
(P62).
Administratīvā centra attālums līdz valsts galvaspilsētai un reģiona tuvākajām pilsētām: Attālums no
novada centra, Aglonas, līdz Preiļiem ir 28 km, Daugavpilij – 53 km, Rēzeknei – 57 km, Krāslavai – 32 km,
Rīgai – 240 km.
Uzņēmējdarbība: Visvairāk novadā ir lauksaimniecības uzņēmumu. Tie veido vairāk nekā 2/3 visu
uzņēmumu skaita. No pārējiem lielāko grupu veido tirdzniecības uzņēmumi, galvenokārt
mazumtirdzniecības. No reģistrētajiem uzņēmumiem, tikai 3 uzņēmumi nodarbojas ar izmitināšanas un
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Novadā nav uzņēmumu ar darbinieku skaitu virs 50 cilvēkiem.6
Reģistrētie bezdarbnieki: 2013.gada 30.aprīlī - 20,9%7. No visiem novada reģistrētajiem bezdarbniekiem
21% ir ilgstošie bezdarbnieki, kas ir bez darba jau gadu vai vairāk.
Dabas resursi: Grants, smilts, māls, kūdra un saldūdens kaļķieži. Lauksaimniecībai izmantojamā zeme veido
43%, meži – 35,8%, ūdens objekti – 8,7%. Novada upes ir mazas, nozīmīgākās ir Dubna un Tartaks. Lielākie
ezeri – Cirīšu, Geraņimovas-Ilzas, Biržkalnu (Bērzgaļu), Užuņu, Jazinkas, Aksjonovas un Kustaru ezers.
Novada nozīmīgākie objekti: Novadā ir trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas parki „Cirīša ezers”,
„Cārmaņa ezers”, dabas liegums „Čertoka ezers” (Velnezers), kā arī divi mikroliegumi. Aglonā atrodas 58
valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi. Nozīmīgākais no pieminekļiem ir Aglonas bazilikas un klostera
kompleksa teritorija.
Novada attīstības resursi: nozīmīgākais resurss ir kultūras un jo īpaši garīgās kultūras kapitāls.
Cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls un radošais kapitāls ir nepietiekami.

5

Avots: CSP.
Avots: CSP.
7
Avots: NVA.
6
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Nozaru mijiedarbība: šobrīd nozaru un jomu mijiedarbība novadā ir zema. Kopiena neattīstās integrēti.
Dabas tūrismam pozitīvi ir tas, ka novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu. Aglonas tūrisma pakalpojumu
sniedzēji sadarbojas un pozitīvi mijiedarbojas ar Aglonas baziliku un citiem tūrisma infrastruktūras
objektiem.
Funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām: Novada iedzīvotāji, pašvaldība un uzņēmumi aktīvi
sadarbojas ar apkārtējiem novadu centriem un pilsētām. Tuvākajās pilsētās: Preiļos, Līvānos, Dagdā,
Krāslavā, Daugavpilī tiek apmeklētas daudzas valsts iestādes, medicīnas un citu pakalpojumu saņemšanai.
Ar Preiļu novada izglītības pārvaldi ir izveidota sadarbība, lai koordinētu izglītības darbu daļā novada.
Nozīmīgākie īstenotie projekti līdz 2013.gadam: Trīs ūdenssaimniecības attīstības projekti Aglonas,
Grāveru, Priežmales, Šķeltovas ciemos; Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei, Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana
Aglonā, Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā. Kopumā no 2010.gada līdz 2013.gada jūlijam tie bija 17
projekti.

Novada novietojums Latvijā:

Ilustrācija 3. Aglonas novada novietojums Latvijā
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Ilustrācija 4. Aglonas novada pagasti un ciemi.

Grafisks publiskās infrastruktūras attēlojums novadā ir sekojošs:

Ilustrācija 5. Publiskās infrastruktūras pieejamība.
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2.2. Procesi un tendences
Šobrīd Latvijā un visā Austrumeiropā ir vērojams lauku telpas panīkums. Turklāt, lauku attīstība nav tikai
ekonomikas izaugsme – tā ir arī sociālās vides, kultūras un vērtību izmaiņa. Būtiskākais faktors, no kura
atkarīga ir novada attīstība ir iedzīvotāju skaits. Reģionos, kur lauku depopulācija ir neapturama, lauku
attīstība ir neiespējama. Statistikas dati Latvijas, un jo sevišķi lauku reģionos, paredz arī turpmāku
iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrības novecošanos.
Aglonas novada algu līmenis Aglonā ir aptuveni 70% no valstī vidējā un šai atšķirībai nav tendence
samazināties. Var prognozēt, ka nenotiekot būtiskām izmaiņām, vidējais algu līmenis Latgalē un arī Aglonā
būs zemāks nekā vidējais Latvijā. Turklāt, uz ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes laiku, pēc CSP pieejamajiem
datiem, Aglonas novadā nav uzņēmumu ar darbinieku skaitu virs 50. Uz stratēģijas izveides laiku nav arī
pazīmju par to, ka šādi uzņēmumi varētu rasties, ar iespējamo lielsaimniecību izņēmumu.
Šobrīd ir tendence zīdaiņu skaitam Latvijā un Aglonā palielināties, taču, tuvāko 10 gadu laikā tas sāks krasi
samazināties. Kopumā bijušajā Preiļu rajonā pirmsskolas vecuma bērnu samazinājums tiek prognozēts 3540%.

Ilustrācija 6.
Pirmsskolas bērnu skaita samazinājums 15 gadu periodā, salīdzinot ar bāzes (2008.) gadu pēc VRAA
vadošā pētnieka Jāņa Bruņenieka datiem.

Šīs aplēses arī prognozē, ka, sākot aptuveni, no 2028.gada pirmsskolas vecuma bērnu skaits sāks minimāli
palielināties visā Latvijā. Balstoties uz šādām aplēsēm, var prognozēt, ka tuvākajos 15 gados arī Aglonas
novadam būs aizvien sarežģītāk nokomplektēt pirmsskolas un sākumskolas klases.
Šīs tendences liecina, ka Aglonas novadu nākošajos 25 gados sagaida depopulācija, novecošanās, bērnu un
jauniešu skaita kritums, kā arī liels pirmspensijas vecuma cilvēku skaits. Savukārt kopējas darbaspējīgajā
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vecumā esošo iedzīvotāju skaits pēc LR Ekonomikas ministrijas aplēsēm Latvijā varētu samazināties par 30%,
savukārt senioru skaits varētu pārsniegt 25%.
Prognozējot potenciālo iedzīvotāju skaitu Aglonā pēc 25 gadiem ir jāņem vērā trīs faktori:
1) iedzīvotāju skaits 2000.-2012.gados Aglonā ir samazinājies par nepilniem 30%8, jeb vidēji 2,5% gadā;
2) iedzīvotāju dzīves līmenim uzlabojoties, emigrācijas ātrums samazinās un turpinās samazināties;
3) lauku jauniešu (15-24 gadu vecumā) īpatsvars Latvijā ir lielāks (15,6% no visiem iedzīvotājiem), nekā
vidēji Eiropas Savienībā (11,4%), un viņu līdzšinējā palikšana laukos var nozīmēt, ka depopulācija
Latvijas laukus skars tuvākajā periodā mazāk, nekā Rietumeiropas laukus.9
Tādējādi kopumā var pieņemt, ka pie optimistiskas attīstības, kopējais iedzīvotāju skaits Aglonas novadā
turpmāk turpinās samazināties par aptuveni 20% katrus 12 gadus jeb 1,5% gadā. Var prognozēt, ka
iedzīvotāju skaits novadā 2037.gadā būs aptuveni 2350 iedzīvotāji. Jāņem gan vērā, ka prognozes tālāk par
10 gadiem ir ļoti aptuvenas.
Var pieļaut, ka depopulācijai attālāko lauku reģionos turpinoties, novada ciemos esošo iedzīvotāju īpatsvars
novada iedzīvotāju vidū pieaugs. Šobrīd 25% novada iedzīvotāju dzīvo Aglonas ciemā.

Ilustrācija 7. Iedzīvotāju skaita potenciālās izmaiņas Aglonā (tūkst. iedzīvotāju).

Aplūkojot iedzīvotāju vecuma piramīdas prognozes (ilustrācija nr.6.), var secināt, ka Aglonas novadam tā ir
depopulāciju, novecošanos, bērnu un jauniešu skaita kritumu, lielu pirmspensijas vecuma cilvēku skaitu.
Prognozes par iedzīvotāju demogrāfisko vecuma piramīdu nav pieejamas par Aglonas novadu atsevišķi, bet
ir pieejamas par kopējo Latvijas situāciju. Šī piramīda attēlo to, ka 20.gs. 80.gados dzimušie uz 2037.gadu
sāks pietuvoties pirmspensijas vecumam, kamēr jauniešu skaits (kas piedzimuši un piedzims 2000.2030.gados) būs ievērojami mazāks.

8

Pēc CSP datiem.
Eirostat dati. Avots: How to promote the role of youth in rural areas of Europe?
http://www.ncl.ac.uk/guru/documents/ruralyouth.pdf
9
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Vīrieši

Sievietes

Ilustrācija 8. Vecuma piramīda Latvijā 2035.gadā. Pēc www.populationpyramid.net datiem.
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2.3. SVID analīze
Stiprās puses











Bazilika un tās kora skola kā zīmols
Bagāts kultūras mantojums
Daba, ezeri
Novadā ir realizēti daudzi lieli Eiropas Savienības
grantu projekti
Aglona kā Latgales simbols
Stipri uzņēmēji lauksaimniecībā, lauku tūrismā
Daudz projektu īstenošanas procesā
Visos pagastos ir kultūras centri
Reliģisko konfesiju sadarbība, neraugoties uz
daudzveidību un atšķirībām
Pārvaldības darbinieku laba izglītība

Vājās puses




















Iespējas

Nav lielu, spēcīgu uzņēmumu
Pārvaldības komunikācijas stratēģijas trūkums
Ļoti zema kopienas saliedētība
Uzņēmēju un uzņēmīgu cilvēku trūkums
Bezdarbs
Nav vienojošu, tradicionālu pasākumu, tie ir vāji.
NVO aktivitāte ir zema
Demogrāfijas stāvoklis un skolēnu skaita
samazināšanās
Novada vēsturiskais aspekts nepietiekami
sistemātiski pētīts un apzināts
Nepietiekams atbalsts uzņēmējdarbībai
Ceļu infrastruktūras kvalitāte
Pilnveidojama vietējā veselības aprūpe, zobārsts,
veselības profilakse
Katoļu baznīca ir lielākais zemes īpašnieks
Pašvaldībai ir ļoti šauras darba telpas
Grausti
Komunikācijas trūkums ar iedzīvotājiem
Kultūrvēsturisko objektu bojāeja, ainavu degradējoši
grausti
Nespēja nodrošināt virsmas ūdeņu kvalitātes
prasības
Nav novada izglītības koncepcijas, esošo
pakalpojumu vienveidība, nepietiekama skolu
materiāli tehniskā bāze
Draudi

 Turpinās nesakārtota procesu vadība un nepietiekoša
 Sakārtot pašvaldības procesu vadību, ieviest
kvalitātes vadības sistēmu
visu līmeņu komunikācija
 Komunikācija un sadarbība ar Aglonas baziliku
 Turpinās depopulācija un iestājas tās sekas attiecībā
 Palielināt kultūrpasākumu klāstu
uz infrastruktūru un ekonomiku
 Kultūrvēsturiskā materiāla apzināšana, saglabāšana  Krīze, maksātnespējas risks pašvaldībai
 Ceļu infrastruktūras attīstība, pašvaldības ceļu
sakārtošana ar ES fondu palīdzību
 Kultūras menedžmenta un sporta attīstība
 Ezeru apsaimniekošana, zivsaimniecības un zvejas
tūrisma attīstīšana
 Alternatīvās enerģijas avoti
 Sociālā uzņēmējdarbība caur ES fondiem
 UAC kapacitātes palielināšana
 Novada domes atbalsts uzņēmējiem
 Sadzīves pakalpojumu centra izveidošana
 Izglītības iestāžu nostiprināšana ar tālākizglītību un
specializētām apmācības programmām
 Iespējas sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumu
visam Latgales reģionam
 Pabalstu sistēmas reorganizācija, motivējot
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nodarbinātības meklēšanu
 Veselības aprūpes dienas centrs
 Pašvaldības komunālo pakalpojumu sniedzēja
organizatoriskais risinājums
 Pārrobežu sadarbība
 Izpētīt un pilnveidot atkritumu šķirošanas iespējas
 Veidot konkurētspējīgu izglītības sistēmu
Tabula 1. Novada SVID.
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3. Novada ilgtermiņa attīstības redzējums
Ilgtermiņa stratēģijas matrica ir sekojoša:

Ilustrācija 9. Ilgtermiņa startēģijas matrica.

3.1. Novada vērtības
Novada svarīgākās vērtības, kuras ir pamatā stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai:
•
•
•
•
•
•

sakrālais kultūrvēsturiskais mantojums;
dabas ainavas;
nemateriālā kultūra un tās mantojums;
novada uzņēmēji, skolotāji, sabiedriskie un kultūras darbinieki;
jaunās ģimenes;
latgaliešu valoda un kultūra.

3.2. Attīstības scenārijs: pasīvais
Balstoties uz esošo situācijas novērtējumu, var izdalīt divus attīstības scenārijus. Viens ir pasīvais scenārijs,
kurš balstās uz pašreizējo procesu turpināšanos. To kopumā raksturo pasīva pieeja, pašvaldības problēmām
reaģējot uz problēmām, nevis novēršot to izcelšanos. Saliedētas kopienas iztrūkuma apstākļos ir raksturīga
bieža paļaušanās uz augstākstāvošiem, ārējiem ietekmes faktoriem. Šāda scenārija rezultātā novada
iedzīvotāju skaits 25 gadu laikā potenciāli būs samazinājies līdz 2000-2500 cilvēku. Tā kā seniori veidos
lielāko vecuma grupu (aptuveni 25%)10, tad var prognozēt aizvien lielāku sociālā budžeta īpatsvaru
pašvaldības budžetā. Tāpat, samazinoties iedzīvotāju skaitam, ar esošajiem līdzekļiem kļūs aizvien
problemātiskāk uzturēt lielākam iedzīvotāju skaitam paredzēto ceļu un komunālo pakalpojumu tīklu.
Pieejamo pakalpojumu būs mazāk. Novadā nerodoties uzņēmumiem ar darbinieku skaitu virs 50, var
prognozēt, ka arī turpmāk tiešās investīcijas novadā būs ierobežotas. Laukiem, turpinot attīstīties
pašpietiekama dzīvesveida līmenī, kopējā sabiedrības labklājība turpinās atpalikt no Eiropas un Latvijas
10

Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm.

AGLONAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2037.GADAM

vidējās labklājības. Viensētas turpinās izzust. Ilgtermiņā šādā scenārijā izdzīvos nedaudzas viensētas, kuras
ir enerģiskas un nodarbojas ar daudzu pakalpojumu un preču mājražošanu. Aglonas novada augsnes zemās
kvalitātes dēļ lielsaimnieku skaits būs neliels, taču to nozīme augs. Lielsaimnieku vidū lauksaimniecība būs
intensīva. Tā rezultātā pastāv iespēja, ka mainīsies kultūrvide un ainavas. Var prognozēt, ka nemainot esošo
attīstības gaitu, izglītība arī turpmāk būs vāji pielāgota vietējās ekonomikas vajadzībām. Tāpat, arī ļoti
būtiskā sabiedriskā konsensusa un politiskās varas leģitimitātes krīze Aglonas novadā netiks mazināta un
atrisināta.

3.3. Attīstības scenārijs: proaktīvais ar sakrālā tūrisma specializācija
Alternatīvs attīstības scenārijs balstās uz novada spēcīgāko resursu: sakrālo mantojumu un aktīvu rīcību
izaugsmes realizācijai. Aglonas novads jau šobrīd ir viens no Latvijas garīgajiem centriem un pilda
specifiskas funkcijas, kā garīgais centrs, kas nav raksturīgas citiem novadiem. Taču, tikai noliekot šīs
specifiskās funkcijas kā savas attīstības specializāciju, Aglonas novads var realizēt savu potenciālu. Tas
piesaista gan katolicisma ticīgos, gan arī kultūras tūristus – kā vietējos, tā ārzemju. Lai gan tūrisma plūsma
Aglonas novadā ir intensīvākā vasaras mēnešos, tomēr, jāņem vērā, ka šāda tūristu plūsmas īpatnība ir
raksturīga daudziem kultūras un sakrālā tūrisma reģioniem – vasaras mēneši ir daudz intensīvāki par ziemas.
Realizējot šo scenāriju Aglonas novads, vienlaicīgi arī saglabājot savu Latgales zaļo lauku tēlu, kļūtu par
pievilcīgu dzīves vietu katoļu jauniešiem, kas vēlas dzīvot zaļos, modernos, bet garīgi bagātinošos Latvijas
laukos. Šāda attīstības scenārija izvēle nozīmētu Aglonas novada attīstību plašākā perspektīvā –
Ziemeļeiropas līmenī, kur katoļiem un tūristiem kopumā reliģiskais tūrisms vēl nav piesātināts, taču, tas
nozīmētu arī apzinātas konkurences uzsākšanu ar Lietuvas sakrālā tūrisma nozari.
Attīstot sakrālā tūrisma specializāciju, baznīcas Aglonas novadā, uzņēmēji un iedzīvotāji vairāk iesaistītos un
organizētu svētceļojumus, garīgus atpūtas braucienus, tūristiem paredzētas reliģiska rakstura atrakcijas,
reliģiskas nometnes un seminārus. Tādējādi šis scenārijs apkopo ārējo konkurenci un iekšējo saliedētību.
Mērķtiecīga pieeja sakrālajam tūrismam dos pozitīvu ietekmi arī uz citām nozarēm. Proaktīvas rīcības
ieviešana atbalsosies arī izglītības, mazo lauksaimnieku un novada resursu pārvaldes jautājumos. Radot
pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar tūrismu, tiks veicināta novada kopējā uzņēmējdarbība, jo,
piemēram, nepietiekošu uzņēmējdarbībai piemērotu telpu trūkums ir problēma, kas skar visu
uzņēmējdarbības sfēru. Tāpat šāds scenārijs veicinās novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un
iedzīvotāju labklājības izaugsmi. Apzinoties un pasniedzot sevi kā dinamiskus, zaļus, garīgi nozīmīgus laukus,
Aglonas novads cels savu prestižu potenciālo apmeklētāju un iedzīvotāju vidū.
Attiecībā uz iekšējo saliedētību, viens rādītājs kopienas stiprumam ir biedrības, to skaits, to atbalstītāju un
brīvprātīgo darbinieku skaits. Apkopojot pēdējo – brīvprātīgo darbinieku skaitu – var konstatēt, cik gatava ir
sabiedrība ieguldīt laiku, pūles, nemateriālos resursus, lai palīdzētu kopējam labumam.
Proaktīvas pieejas realizācija nozīmētu arī to, ka novads aktīvi izmanto un piesaista tūristus, kuri vēlas
apmeklēt Aglonu kā vietu, kur miris Lietuvas vienīgais karalis Mindaugs. Tādēļ, Aglonas novadā atrodas
kultūras objekti, kas piemin un piesaista tūristu uzmanību vienīgajai baltu karaļu ģimenei visā līdzšinējā
vēsturē. 2037.gadā novads arī sāk plānot pasākumus Mindauga 800 kronēšanas gadadienai 2053.gadā.
Tādējādi, Aglonas sakrālā tūrisma piedāvājums balstītos uz: Aglonas baziliku un Sv.Jaunavas Marijas
Debesbraukšanas svētkiem, kultūras pakalpojumu piedāvājums (muzeja, izstāžu veidolā) par Kristietības
vēsturi kopumā (Kristietības muzejs), Aglonas novada vēsturi, pirmā un vienīgā baltu karaļa kristītāja –
Mindauga tematiku. Šis pakalpojumu klāsts jāorientē uz Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas iedzīvotājiem, kā
arī Ziemeļeiropu kopumā. Jo īpaši ir jāuzrunā katoļu kopienas.
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3.4. Vīzija: Aglonas novads 2037
Aglonas novads 2037.gadā ir garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas, saliedētas latgaliskas lauku kopienas
centrs.

Saliedēta un sociāli līdzsvarota kopiena – Aglonas kopiena ir elastīga, dinamiska un sakņo sevi tradīcijās. Tā
ir lepna par savu kultūras mantojumu un dabas ainavām. Aglonas novada kopiena ir saliedēta un apzinās,
ka lauku kopiena ir kā ģimene, kurā kopīgiem spēkiem var panākt daudz vairāk, kā atsevišķi. Pašvaldība ir
paraugs novada uzņēmējiem ar caurspīdīgu, atbildīgu un uz sadarbību vērstu ikdienas darbu. Tā veicina un
popularizē godīgu, ētisku un kvalitatīvu sava darba veikšanu. Pašvaldība darbojas kā kopienas vienotājs,
dažādu grupu sadarbības un dialoga veicinātājs.
Patīkama un ērta dzīves vieta – Aglonas novada pašvaldība pilnībā nodrošina pakalpojumus un sociālo
atbalstu visiem novada iedzīvotājiem. Aglonas ciems ir ērti sasniedzams no visiem novada apdzīvotajiem
punktiem, un Aglonas novada infrastruktūra kopumā ir sakārtota. Iedzīvotāji novadā var iegūt visus
nepieciešamos ikdienas pakalpojumus un preces. Iedzīvotāju skaits novadā ir stabils un ir novērojama
darbinieku imigrācija. Iedzīvotāji novadā iegūst konkurētspējīgu vispārējo, interešu un profesionālo izglītību.
Novadā aktīvi darbojas visu vecumu grupu amatierkolektīvi, regulāri norisinās kultūras pasākumi plašākai
publikai. Aglonas ciemā ir labiekārtotas rekreācijas zonas. Aglonas iedzīvotāji, jo īpaši iedzīvotāju grupa
vecumā no 30. līdz 50.gadiem apzināti izdara izvēli par labu Aglonas novadam kā savai mītnes vietai.
Novads ir patīkamu pārsteigumu vieta – gan iedzīvotājiem, gan viesiem. Novads apzinās, ka lielākā novada
sabiedrības vecuma grupa ir seniori, tādēļ pakalpojumi, infrastruktūra un novadā pieejamo preču klāsts ir
piemērots šīs vecuma grupas vajadzībām. Tā ir patīkama un ērta dzīves vieta un to par mājvietu izvēlas
daudzi katoļu jaunieši, kas vēlas dzīvot modernos, garīgi spēcinošos Latvijas laukos.
Ilgtspējīgas attīstības teritorija – Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina sabiedrības vajadzības,
neradot apgrūtinājumu nākamajām paaudzēm. Tā ir mērķēta uz cilvēku un realizējas tad, kad pašvaldība
efektīvi un pārdomāti organizē pārvaldes darbu. Tas arī nozīmē, ka iedzīvotāji saņem pilnvērtīgus
pakalpojumus un informāciju ātri un ir aktīvi iesaistīti pašvaldības darba plānošanā un attīstības procesa
realizācijā. Aglonas novadam tas nozīmē, ka Aglonas novads ir vieta, kur izglītojamie var iegūt kvalitatīvu
izglītību, vismaz 30-40% jauniešu atgriežas dzīvot pēc augstākās izglītības iegūšanas, kā arī visas vecuma
grupas var attīstītas savas profesionālās, sabiedriskās un radošās prasmes. Novada iedzīvotāju karjeras ir
stabilas, novada kopējais ekonomiskais profils ir stabils, un iedzīvotāju pārticības līmenis ir augšupejošs.
Novadā var atrast darbavietas arī izglītoti un kvalificēti iedzīvotāji. Novada iedzīvotāji uztur Latgales lauku
vidi.
Saimnieciski aktīvs - novada resursi, dabas ainavas un citas novada priekšrocības aktīvi izmanto privātais
sektors, lai radītu ekonomiskās vērtības – produktus un pakalpojumus. Aglonas novada nozīmīgākie
minerālie resursi ir – smilts, grants. Ieguves resursi - kūdra, sapropelis. Ģeogrāfiskie resursi –
lauksaimniecība, lopkopība, zivjsaimniecība. Tūrisma resursi ir – dabas ainavas, sakrālā tūrisma objekti,
pilskalni, citi kultūrvēsturiskie objekti, ezeri. Ir attīstīti vairāki tūrisma virzieni: dabas, rekreācijas, sakrālais.
Novada iedzīvotāji ir atvērti jaunām iniciatīvām un labvēlīgi raugās uz uzņēmējiem un motivē jauniešus –
potenciālos un topošos uzņēmējus – riskēt un mēģināt veidot jaunus uzņēmumus. Novads ir investīcijām
pievilcīga vide. Novadā plaukst sīkrūpniecība, amatniecība un mājražošana.
Sakrālā tūrisma centrs Ziemeļeiropā – Aglona ir Ziemeļeiropas katoļu pulcēšanās lielākais centrs. Vairāk kā
150 000 svētceļotāju apmeklē ikgadējos Sv.Jaunavas Marijas Debesbraukšanas svētkus Aglonā. Tāpat, visa
gada garumā Aglonu apmeklē svētceļotāji un tūristi, kurus interesē Aglonas bazilika un sakrālā tūrisma
objekti. Sakrālā tūrisma jomā novads sadarbojas ar Krāslavas novadu, Daugavpils novadu, Daugavpils
pilsētu, u.c. teritoriju administrācijām, veidojot un uzturot kopējus maršrutus, kopējus pakalpojumus,
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informatīvos materiālus un citus tūrisma resursus, kā arī kopīgi realizējot sakrālā tūrisma attīstības
stratēģiju.

3.5. Novada ekonomiskā specializācija
Latgales Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma telpiskās attīstības perspektīvā kā attīstības iespējas
Aglonas novadam tiek uzsvērta saldūdens kaļķa ieguves perspektīva, dabas (ainavu), kultūras un sakrālā
tūrisma perspektīva, specifiskas Latvijas un Baltijas garīgā centra funkcijas.
Pēc Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apkopotajiem datiem, novadā nav valsts
nozīmes derīgo izrakteņu atradņu un valsts nozīmes lauksaimniecības zemju. Tādēļ, kā svarīgākā un
prioritārā ekonomiskā nozare Aglonas novadā ir izvirzāma: sakrālā tūrisma nozare.

Aglonas novada specializācijas ietekme līdz 2037.gadam ir sīkāk skaidrojama sekojoši:
Aglonas novada specializācija
Vietējā un reģionālā
mērogā

• Dabas un sakrālais tūrisms. Sakrālais kultūrvēsturiskais mantojums
• Bioloģisku produktu ražošanu. Zivjsaimniecības un akvakultūras
Mājražošanas attīstība. Amatniecības un lauku sētu attīstība.

attīstība.

• Smilts, grants, kaļķa, sapropeļa ieguve.
• Latgaliskās materiālās un nemateriālās kultūras centrs. Latgaliskās izglītības
piedāvājums.
Nacionālā mērogā

• Nacionālais un Baltijas garīgais centrs.
• Dabas, sakrālais un kultūras tūrisms.
• Latgaliskās kultūras centrs.

Starptautiskā mērogā

• Dabas, sakrālais tūrisms.
• Ziemeļeiropas katolicisma centrs.

Tabula 2. Aglonas novada specializācija.

3.6. Stratēģiskie mērķi vīzijas sasniegšanai
Lai novads virzītos vīzijas realizācijas virzienā, tiek izvirzīts stratēģijas vispārējais mērķis. Ņemot vērā esošo
novada iedzīvotāju labklājības līmeni, tad attīstības virsmērķis ir novada iedzīvotāju labklājības celšana.
Izvērtējot novadā esošos resursus un to attīstības potenciālu, ilgtermiņa perspektīvā Aglonas novada
attīstībai izvirzīti šādi, virsmērķim pakļauti stratēģiskie mērķi:
SM 1. Saliedēta kopiena
SM 2. Sakārtota un pievilcīga dzīves telpa
SM 3. Attīstīta uzņēmējdarbības vide
SM 4. Labklājības sabiedrība
SM 5. Starptautisks sakrālā tūrisma galamērķis
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3.7. Ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātes
Katra stratēģiskā mērķa realizācijai tiek izdalītas ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātes.

Stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa prioritātes

SM 1. Saliedēta kopiena

IP 1. Stabila dialoga izveidošana dažādu novada grupu
starpā.

SM 2. Sakārtota un pievilcīga dzīves
telpa

IP 2. Novada vērtību saglabāšana. Pievilcīgas darba un
rekreācijas vides veidošana

SM 3. Attīstīta uzņēmējdarbības vide.

IP 3. Uzņēmējdarbības specializācijas veicināšana.

SM 4. Labklājības sabiedrība

IP 4. Iedzīvotāju ienākumu paaugstināšana. Iedzīvotāju
rīcības kapacitātes paaugstināšana.

SM 5. Starptautisks sakrālā tūrisma
galamērķis

IP 5. Starptautiskas svētvietas statusa iegūšana.

Tabula 3. Stratēģiskie mērķi un Ilgtermiņa prioritātes.

3.8. Telpiskās attīstības perspektīva
Aglonas novada telpiskās attīstības perspektīva nosaka telpiskās attīstības galvenos virzienus. Aglonas
novads ģeogrāfiski atrodas atstatu no centrālajiem un no ekonomiski nozīmīgākajiem valsts apgabaliem.
Latgales mērogā Aglonas novads atrodas centrā, taču, novadā nav valsts nozīmes ceļi, tādēļ var konstatēt,
ka Aglonas novads ir uzskatāms par iekšēju perifēriju. Aglonas novada pagastus var iedalīt sīkāk, Latgales
mērogā Aglonas pagastu klasificējot kā pievilcīgus laukus, savukārt Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas
pagastus kā nomaļus laikus. Šāds iedalījums norāda arī uz to, ka dažādām Aglonas novada teritorijām ir
jāattīstās ar dažādu specifiku.
Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīvu Aglonas novadam ir būtiski
izmantot jau tā ierobežotos resursus pēc iespējas efektīvāk, tādēļ novada attīstība ir plānota mijiedarbībā
starp apdzīvojuma struktūru, transporta infrastruktūras attīstību, lauku teritorijas attīstību, kā arī ainaviski
un kultūrvēsturiski nozīmīgajām teritorijām. Telpiskā attīstība ir plānota tā, lai katrai no teritorijām
nodrošinātu pilnvērtīgu funkcionēšanu, vienlaicīgi labvēlīgi izturoties pret iekšējo centralizāciju,
pakalpojumu centralizāciju pieskaņojot dziļāko lauku depopulācijai. Novadam ir mērķtiecīgi jāpieiet
identitātes saglabāšanai, līdzsvarotas apdzīvojuma struktūras veicināšanai, dažādu uzņēmējdarbības veidu
atbalstīšanai, kā arī dabas un ainavu teritoriju saglabāšanai.
Viens no novada teritorijas harmoniskas un līdzsvarotas attīstības priekšnoteikumiem ir dažāda līmeņa
attīstības centru savstarpējā mijiedarbība, kvalitatīvu atbilstošo pakalpojumu pieejamība un modernas
infrastruktūras attīstība. Ir jāņem vērā, ka lielākais Aglonas novada apdzīvotais punkts ir Aglonas ciems.
Pakalpojumu koncentrācija jau šobrīd novadā norisinās ap Aglonas ciemu. Taču šī koncentrācija ir
nepietiekama – iedzīvotāji daudzus pakalpojumus dodas saņemt Preiļos, Daugavpilī, Rēzeknē. Aglonas
ciemā dzīvo aptuveni 25% novada iedzīvotāju un pārējie novada ciemi ir vairākkārt mazāki. Turklāt mazākie
ciemi ir pakļauti lielākam depopulācijas riskam, nekā Aglonas ciems. Efektīva novada attīstības gadījumā ir
jānotiek esošo resursu koncentrēšanai, lai palielinātu iespēju sekmīgai pašvaldības pakalpojumu ilgtspējīgai
attīstībai. Tādēļ Aglonas novadā ir jārealizē centriska novada attīstība ap Aglonas ciemu. Tādējādi galvenais
novada attīstības centrs būs Aglonas ciems, kurš ir labi pieejams no apkārtējiem pagastiem un ir labi
savienots ar apkārtējiem reģionālajiem centriem. Savukārt pārējiem novada ciemiem – Grāveri, Priežmale
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un Šķeltova ir pakāpeniski jākļūst par ļoti šauri specializētiem ciemiem, kuros ir pieejams pakalpojumu
minimums. Kopējās izmaiņas var raksturot kā vairāk kvalitatīvas, kā kvantitatīvas – kopējais pagastu un
ciemu raksturojums saglabājas ar nelielām izmaiņām, taču notiek daudzu procesu kvalitātes celšana. Līdz ar
to, galvenie telpiskās attīstības perspektīvas pilnveidošanas virzieni ir: efektīva tūrisma veicināšana;
dinamiska un daudzveidīga lauku apvidu attīstība; centriska novada attīstība ap Aglonas ciemu;
kultūrvēsturisko un dabas vērtību ilgtspējīga kopšana un izmantošana teritorijas mārketinga un tūrisma
aktivizēšanai; tehniskās infrastruktūras attīstība novada pieejamības un ekonomiskās aktivitātes celšanai.
Aglonas novada ilgtermiņa pārmaiņu procesa kopsavilkumu var attēlot šādi:

Aglonas novads 2013

Aglonas novads 2037

 Kultūrvēsturisko objektu bojāeja, ainavu
degradējoši grausti
 Nesalaboti ceļi
 Nav lielu, spēcīgu uzņēmumu
 Galvenās ekonomiskās aktivitātes ir:
lauksaimniecība, mežizstrāde.
 Atsevišķi stipri uzņēmēji lauksaimniecībā,
lauku tūrismā
 Jaunaglonas arodvidusskolā var apgūt
lauku tūrisma pakalpojumu mācību
programmu
 Novada skolas ir nelielas un tām ir
grūtības pastāvēt. Tās nespēj konkurēt ar
apkārtējo novadu Valsts ģimnāzijām.

 Ilgtspējīga ainavas un kultūrvēsturisko
objektu pārvalde
 Septiņas lielākās ekonomiskās aktivitātes ir:
sakrālais tūrisms, dabas tūrisms, kultūras
tūrisms, mazās un vidējās lauku
saimniecības, zivjsaimniecība, ieguves
nozare, mežsaimniecība
 Zaļā enerģija
 Laba ceļu infrastruktūra
 Aglona – starptautiskas nozīmes garīgais
centrs un sakrālā tūrisma centrs
 Mazākās novada skolas ir kļuvušas
par filiālēm.
 Skolas ir multifunkcionāli kopienu
centri
 Skolās var apgūt latgaļu valodu un
kultūru.

Tabula 4. Aglonas novada telpiskās pārmaiņas 2013 – 2037.

Esošās telpiskās struktūras elementi ar telpiskās attīstības perspektīvu ir attēloti ilustrācijā nr.9.
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Ilustrācija 10. Aglonas novada telpiskās attīstības perspektīva.

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, Aglona ir novadu nozīmes centrs, kurā ir
pieejami visi ikdienas dzīvei nepieciešamie pakalpojumi. Uz stratēģijas sarakstīšanas laiku Aglonas ciems to
realizē nepilnīgi, piemēram, Aglonā nav frizētavas. Uz stratēģijas realizācijas laiku Aglonas ciems kļūs par
pilnvērtīgu visa novada ekonomiskās attīstības atbalsta centru.

Sīkāk apskatot Aglonas novada telpiskās attīstības galveno elementu raksturojumu 2013.gadā un to
attīstības perspektīvu uz 2037.gadu, rezultāti ir apkopoti tabulā nr.:
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Telpiskās struktūras
nosaukums
Aglonas novada
attīstības centri

Aizsargājamās dabas
teritorijas

Transporta
infrastruktūra

Lauksaimniecības
zemes teritorijas ar
rekreācijas un
tūrisma attīstības
potenciālu

Aglonas novads 2013

Aglonas novads 2037

 1 novada nozīmes attīstības
centrs: Aglonas ciems
 4 vietējas nozīmes attīstības
centri: Grāveru, Priežmales,
Šķeltovas, Jaunaglonas ciemi
 Novada kultūrvēsturiskie objekti
tiek ilgtspējīgi pārvaldīti
 Ir definēti un paralēli attīstās
dabas un kultūras tūrisms.
 Ir neliela, augoša distancētā
darba veicēju iedzīvotāju grupa.
 Mazākās novada skolas ir
kļuvušas par filiālēm.
 Skolas ir multifunkcionāli kopienu
centri
 Skolās var apgūt latgaļu valodu
un kultūru.
 Novadā ir trīs īpaši aizsargājamas
 Novadā ir trīs īpaši aizsargājamas zonas
 Novads ir iekļauts reģionā „Ezerzeme”, kā
zonas
reģions ar paaugstinātu tūrisma potenciālu
 Dabas tūrisma jomā novads
 Dabas tūrisma sistemātiska koordinēšana
sadarbojas ar Rēzeknes novadu.
veicināšana nenorisinās
 Dabas tūrisma galvenie objekti:
Cirīša ezers, Velnezers, ainavu
tūrisms, velomaršruti,
 Valsts reģionālo un valsts vietējās nozīmes ceļu  Valsts reģionālo un valsts vietējās
tīkls novadā ir pietiekošs, taču ir zema ceļu
nozīmes ceļu tīkls ir ar labu ceļa
seguma kvalitāte
seguma kvalitāti
 Novadā ir 4 veloceliņu maršruti
 Ir rekonstruēti valsts reģionālās
nozīmes ceļi P60 Dagda-Aglona un
P62 Krāslava-Preiļi-Madonu
 Ir paplašināts veloceliņu maršrutu
tīkls
 Ir daži lieli lauksaimniecības
 Ir daži lieli lauksaimniecības uzņēmumi.
 Ir neliels skaits mazo un vidējo lauksaimniecības
uzņēmumi.
uzņēmumu, kuri nodarbojas ar
 Ir ievērojams skaits mazo un vidējo
lauksaimniecību, amatniecību, lauku tūrismu.
lauksaimniecības uzņēmumu, kuri
 Novadā ir ainavas degradējoši grausti
nodarbojas ar lauksaimniecību,
 Sakrālā tūrisma jomā nenotiek koordinācija
amatniecību, lauku tūrismu (ar
novada līmenī starp katoļu baznīcu, pašvaldību,
dabas, sakrālās un kultūras tūrisma
uzņēmumiem, iedzīvotājiem, citām konfesijām.
ievirzi).
 Novada kultūrvēsturiskie objekti ir iekļauti
 Ilgtspējīga ainavas un
sakrālā tūrisma maršrutos.
kultūrvēsturisko objektu pārvalde
 Novadu katru gadu apmeklē vairāki tūkstoši
 Biogāzes ražošana ir plaši izplatīta
ārzemju tūristu un vairāki desmiti tūkstošu
Aglonas novada lauksaimnieku
svētceļotāju un apmeklētāju no Latvijas
vidū
 Lauku tūrisma nozare ir augoša
 Novadā ir sakrālā tūrisma
koordinators
 Ir cieša sadarbība starp
iesaistītajām pusēm

 1 novada nozīmes attīstības centrs: Aglonas
ciems
 4 vietējas nozīmes attīstības centri: Grāveru,
Priežmales, Šķeltovas, Jaunaglonas ciemi
 Kultūrvēsturisko objektu bojāeja
 Novadā 4 no 6 vispārizglītojošajām skolām ir ar
mazāku izglītojamo skatu par 100.
 Novadā nav lielu, spēcīgu uzņēmumu
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Telpiskās struktūras
nosaukums

Aglonas novads 2013

Aglonas novads 2037

Mežsaimniecības
teritorijas

 Lielākā daļa mežu ir samērā sadrumstalota,
kopā ar laukiem veidojot mozaīkveida
struktūru.
 Mežizstrādes process novadā notiek.

Derīgo izrakteņu
ieguves zonas

 Derīgo izrakteņu ieguves vietas Aglonā ir
vietējas nozīmes (galvenās – Grāveru,
Priežmales pagastā)
 Ieguves rūpniecība Aglonā darbojas minimāli un
pilnvērtīga resursu ieguve nenorisinās.
 Novadā ir 35 ūdenstilpnes ar platību virs 10 ha,
kā arī vairāki desmiti mazāku ezeru.
 Novadā zivjsaimniecība pastāv nelielos apjomos
 Novadā ir nespēja nodrošināt virsmas ūdeņu
kvalitātes prasības

Akvakultūra

 Regulāri tiek atjaunota sakrālā
tūrisma infrastruktūra un
pakalpojumu klāsts.
 Aglonas bazilika, Lietuvas karalis
Mindaugs, Aglonas novada vēsture
– ir temati, kas ir atspoguļoti
muzeju, izstāžu, izglītības
programmu, izklaidējošu
pakalpojumu klāstā.
 Aglona – starptautiskas nozīmes
garīgais centrs un tūrisma centrs
 Mežu saimnieciskā izmantošana
notiek ar rūpīgu plānošanu,
ievērojot ainavai nosakāmās
prasības.
 Mežsaimniecības
apjomi
ir
palielinājušies.
 Novada ieguves nozare ir stabila
un pilnvērtīgi izmanto novadā
esošos resursus.

 Novadā ir 35 ūdenstilpnes ar
platību virs 10 ha, kā arī vairāki
desmiti mazāku ezeru.
 Novadā ir attīstīta zivjsaimniecība

Tabula 5. Aglonas novada telpiskās attīstības galveno elementu raksturojums 2013.gadā un to attīstības
perspektīva uz 2037.gadu.

Sīkāk apskatīti pakalpojumi, kurus iedzīvotāji var saņemt Aglonas novada ciemos, kā arī 2037.gadā
pieejamie pakalpojumi ir apkopoti tabulā:

Aglonas
ciems

Esošais pakalpojumu klāsts 2013.gadā

Pieejamo pakalpojumu klāsts 2037.gadā

 valsts un pašvaldības pakalpojumi
 vidējā izglītība un pirmsskolas izglītība

 valsts un pašvaldības pakalpojumi
 vidējā izglītība un pirmsskolas izglītība

 interešu izglītība,
 sociālās aprūpes dienests,
daudzfunkcionāls sociālo sadzīves
pakalpojumu centrs,
 primārās veselības aprūpes iestāde,
 aptieka,
 finanšu pakalpojumi (bankomāts),
 bibliotēka,

 interešu izglītība, jauniešu centrs, mūžizglītības
centrs,
 sociālās aprūpes dienests, daudzfunkcionāls
sociālo sadzīves pakalpojumu centrs, sociālās
aprūpes centrs,
 primārās veselības aprūpes iestāde,
 aptieka,
 finanšu pakalpojumi (bankas filiāle vai
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 publiska interneta pieejamība,
 kultūras iestāde (kultūras nams),
 apvienots uzņēmējdarbības atbalsta
un tūrisma informācijas centrs,
 sabiedriskā transporta pieejamība,
 publiski pieejamas atpūtas un sporta
teritorijas, sporta aktivitāšu centrs,
 tirdzniecības un pakalpojumu objekti
(veikals, kafejnīca, utml.),
 naktsmītnes (viesu mājas, utml.),
 pasta nodaļa,
 mājsaimniecības un amatniecības
konsultanta pakalpojumi,
 melnā seguma ceļš līdz nacionālas
nozīmes centriem,
 centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas,
 mūsdienīga sakaru infrastruktūra
(t.sk. internets),
 ielu apgaismojums,
 dzīvojamais fonds,
 policijas iecirknis.

bankomāts),
 bibliotēka,
 publiska interneta pieejamība,
 kultūras iestāde (kultūras nams),
 sakrālā tūrisma koordinēšana,
 karjeras izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta
centrs,
 sabiedriskā transporta pieejamība,
 publiski pieejamas atpūtas un sporta teritorijas,
sporta aktivitāšu centrs,
 tirdzniecības un pakalpojumu objekti (veikals,
kafejnīca, frizētava utml.),
 tūrisma informācijas centrs (TIC),
 naktsmītnes (viesu mājas, motelis utml.),
 pasta nodaļa,
 mājsaimniecības un amatniecības konsultanta
pakalpojumi,
 melnā seguma ceļš līdz nacionālas nozīmes
centriem,
 centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas,
 mūsdienīga sakaru infrastruktūra (t.sk.
internets),
 ielu apgaismojums,
 dzīvojamais fonds,
 policijas iecirknis.

Grāveru,
Priežmales,
Šķeltovas,
Jaunaglonas
ciemi

 Skolas
 bibliotēkas,

 Skolu filiāles
 bibliotēkas,

 kultūras iestādes,
 sabiedriskais transports un asfaltētu
ceļu savienojumi ar novada centru un
Rēzekni, Krāslavu, Daugavpili.

 kultūras iestādes,
 daudzfunkcionāli galveno sociālo sadzīves
pakalpojumu centrs,
 sabiedriskais transports un asfaltētu ceļu
savienojumi ar novada centru un Rēzekni,
Krāslavu, Daugavpili.

Tabula 6. Esošais un plānotais pakalpojumu klāsts novadā.

Aglonas novada galvenie transporta koridori ir: valsts reģionālās nozīmes ceļi P60 Dagda-Aglona
un P62 Krāslava-Preiļi-Madona. Šie ceļi ir ar asfaltbetona virsmu. Savukārt valsts vietējās nozīmes
ceļi ir: V569 Malta-Lazareva–Priežmala, V597 Priežmala-Puša, V610 Mariampole-Jaunokra-Grāveri,
V611 Ogureckaja-Strodi –Auleja, V614 Kromāni-Auleja–Rogeļi, V636 Krāslava-Izvalta-Šķeltova–
Aglona, V641 Peipiņi-Prusaki-Grāveri, V644 Pievadceļš “Krastiņu” pansionātam, V645 PriežmalaButkāni, V646 Jaunokra-Zundi, V675 Vasiļova-Višķi-Grāveri, V676 Vasiļova-Višķi–Grāveri, V744
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Kastīre-Kategrade-Kapiņi, V745 Jaunaglona–Aglona, V762 Aglona-Višķi. Šie ceļi ar atsevišķiem
izņēmumiem ir ar grants virsmu.
Aglonas novada kopīgo interešu teritorijas ar apkārtējiem reģioniem attiecas gan dabas, gan
ekonomikas, gan transporta, gan izglītības nozarēs. Tādēļ ar apkārtējām pašvaldībām veidojas
kopīgo interešu teritorijas. Šo teritoriju attīstība ir realizējama kopīgi.

Ilustrācija 11. Novada kopīgās intereses ar apkārtējiem novadiem
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3.9. Novada funkcionālās saites.
Aglonas novads līdz šim ir sadarbojies un arī turpmāk sadarbosies gan ar vietējām pašvaldībām, gan arī
ārzemju pašvaldībām. Sadarbība un kopējās intereses Aglonas novadam visciešāk ir izveidojušās ar Preiļu
novadu, Riebiņu novadu, Daugavpils pilsētu, Daugavpils novadu un Krāslavas novadu. Esošā sadarbība ar
apkārtējiem novadiem un Daugavpils pilsētu norisinās šādos jautājumos:
Sadarbības jomas

Novadi, pilsētas

Reģionālo iestāžu pakalpojumi

Rēzekne, Preiļi, Daugavpils, Krāslava

Izglītība

Rēzekne, Dagda, Daugavpils, Krāslava, Riebiņi

Uzņēmējdarbība

Daugavpils, Rēzekne, Riebiņi

Zivjsaimniecība un akvakultūra

Rēzeknes novads

Pakalpojumi

Preiļi, Dagda, Krāslava

Dabas tūrisms

Riebiņi, Rēzekne

Sakrālais tūrisms

Krāslava, Daugavpils pilsēta un Daugavpils novads

Ilustrācija 12. Novada funkcionālās saites.

Salīdzinoši lielais sadarbības novadu saraksts Aglonas novada gadījumā liecina par to, ka novadā pašā ir
neliels pakalpojumu un iespēju klāsts. Tā ir vēl viena norāde par labu tam, ka Aglonas novadam ir
mērķtiecīgi jāmeklē sadarbības iespējas, apvienojot organizatoriskos un finanšu resursus ar citu reģionu
pašvaldībām, organizācijām, uzņēmumiem.

3.10. Īstenošanas uzraudzība
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzība ir veids, kā nodrošināt attīstības progresa
izvērtēšanu. Tā ir regulāra, sistemātiska resursu, rīcības un rezultātu pārbaude. Stratēģijas īstenošanas
uzraudzība ir Aglonas novada domes, Attīstības un plānošanas nodaļas kompetencē. Ilgtermiņa attīstības
stratēģijas kontroles instruments ir ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēma11. Tā tiek attīstīta, par pamatu
ņemot piedāvāto rezultatīvo rādītāju sistēmu.
Lai realizētu īstenošanas uzraudzības procesu, pašvaldība:




11

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).
Ziņojums „Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam progresu” sagatavojams reizi
trijos gados kā atsevišķs dokuments, kas apstiprināms novada domes sēdē un pēc tam
publiskojams, lai izvērtētu sasniegtos uzraudzības pamatrādītājus. Konstatētās novirzes no
stratēģijas vai citas izmaiņas pamatrādītāju sarakstā var veikt, pamatojumu iekļaujot stratēģijas
uzraudzības ziņojumos. Šajā ziņojumā jāietver apskats par veiktajām darbībām rādītāju
sasniegšanas virzienā, kā arī secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai. Balstoties uz trīs
gadu uzraudzības ziņojumu, dome pieņem lēmumu par stratēģijas aktualizācijas nepieciešamību.
Uzraudzības process ļauj gan izvērtēt progresu, gan arī identificēt jaunas problēmas. Ziņojums

Saskaņā ar Aglonas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.
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iekļauj pārskatu par Aglonas novada telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanu. Ziņojumi tiek
sniegti ne vēlāk kā pusgadu pirms kārtējām pašvaldības vēlēšanām.
Veido informācijas indikatoru sistēmu, kas būs galvenais rīks, kā pārliecināties par progresa
indikatoru statusu. Vismaz vienu reizi gadā iesaistītās novada institūcijas iesniedz jaunākos datus
par savā kompetencē esošajiem projektiem un pasākumiem, kā arī par sasniegtajiem rādītājiem.

Informācijas indikatoru sistēmai jābalstās uz šādiem rādītājiem.

Rādītājs

Bāzes gada rādītājs
2013.gadā

Plānotais rādītājs
2037.gadā

Avots

Iedzīvotāju skaits

4426

3500

PMLP

Teritorijas attīstības indekss

-1,368

Sasniedz Latvijā vidējo

VRAA

Bezdarba līmenis

20,9%

8%

NVA

Iedzīvotāju ienākumu nodokļi pašvaldības
budžetā uz 1 iedzīvotāju, Ls

VRAA

Demogrāfiskās slodzes līmenis

CSP

Izglītojamo skaits izglītības iestādēs

Pašvaldība

Iedzīvotāju skaits, kas vismaz vienreiz
gadā, veikuši brīvprātīgo darbu, procentos

Latgalē 2011.gadā 23%

Novadā - 40%

IZM

Biedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem

5,8

15

Lursoft

Interešu izglītības izmantotāju skaits,
procentos no iedzīvotājiem

Pašvaldība

Sporta aktivitātēs iesaistīto skaits,
procentos no iedzīvotājiem

Pašvaldība

Ekonomiski aktīvās tirgus vienības uz 1000
iedzīvotājiem

CSP

Atpūtas vietu skaits iedzīvotājiem

Pašvaldība

Tūrisma naktsmītņu skaits

Pašvaldība

Kultūras tūrisma objektu skaits

UAC

Tūristu skaits gadā novadā

UAC

Svētceļnieku skaits Vissvētākās Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos
15.augustā

Aglonas
bazilika

Sakrālo tūristu skaits novadā gadā

UAC
Sakrālā
tūrisma
koordinators

Ārzemju tūristu īpatsvars sakrālo tūristu
vidū

10%

UAC
Sakrālā
tūrisma
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Rādītājs

Bāzes gada rādītājs
2013.gadā

Plānotais rādītājs
2037.gadā

Avots
koordinators

Dabas tūristu skaits novadā gadā

UAC

Apkalpoto tūristu skaits novada
naktsmītnēs

UAC

Iedzīvotāju apmierinātība ar vides
vispārējo stāvokli
Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi kopumā

Sabiedrisko
lietu
speciālists

Riska grupu ģimeņu skaits

Sociālais
dienests

Novada pārvaldes darba vērtējums

Sabiedrisko
lietu
speciālists

Novada mājas lapas unikālo apmeklētāju
skaits

Sabiedrisko
lietu
speciālists

Domes komunikācijas vērtējums
Organizēto kultūras pasākumu skaits
Skolēnu skaits, kas apgūst latgaliešu
valodas kursu

50

Pašvaldība

Iedzīvotāju viedokļu izziņas regulāro
pasākumu (ikmēneša, ikceturkšņa) skaits
gadā

6

Pašvaldība

Iedzīvotāju skaits, kurus pašvaldība gada
laikā ir aptaujājusi (ieskaitot telefoniski un
internetā), intervējusi, fokusgrupās
uzklausījusi, sēdēs satikusi ar nolūku
uzzināt viedokļus

20% no novada
iedzīvotājiem

Pašvaldība

Pašvaldības pārvaldes rīcībā esošo darba
telpu kvadrātplatība

0

Pagastu
padomes

Pašvaldība

Pašvaldības darbinieku dalība
profesionālās izglītības un mūžizglītības
kursos
Tabula 7. Attīstības rādītāji.
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Pielikums Nr.1. Rīcības plāns
Pasākumi, kuri jāiekļauj rīcības plānā ir sekojoši.

Pasākumi

Atbildīgā
institūcija

• Pašvaldības darbības audits.

Pašvaldība

• Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
• Regulārie pasākumi iedzīvotāju viedokļu izziņai un problēmu risināšanai.
• Dažādu viedokļu tolerances veicināšana.
• Moderatoru un mediatoru piesaiste konfliktu risināšanai, jo īpaši starp pašvaldību un
sabiedrību.
• Izglītotas un aktīvas sabiedrības veicināšana.
• Sociālās, veselības un sporta infrastruktūras pilnveide

Pašvaldība

• Transporta infrastruktūras attīstība
• Izveidot investīciju piesaistes plānu

Pašvaldība

• Mazās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
• Sadarbības veicināšana starp novada esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
reģiona biznesa inkubatoriem.
• Novada kultūrvēsturisko dabas resursu saglabāšana
• Jaunu kultūras tūrisma objektu izveide
• Iedzīvotāju mūžizglītības kompetenču celšana

Pašvaldība

• Izglītības pielāgošana vietējās ekonomikas un kopienas vajadzībām
• Uzņēmējdarbības iniciatīvu veicināšana jauniešu un sociālo riska grupu vidū
• Uzņēmējdarbībai pieejamo telpu un teritoriju paplašināšana
• Nevalstisko organizāciju (biedrību) atbalstīšana
• Būtiski palielināt Aglonas svētvietu apmeklētāju vidū ārzemju apmeklētāju īpatsvars.

Pašvaldība

• Veidot tūrisma maršrutus
• Veidot regulārus pasākumus, jo īpaši vasarās
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Pielikums Nr.2. Vides riska teritorijas
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Pielikums Nr. 3. Inženierinfrastruktūras un
energoresursu attīstības perspektīvas
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