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IEVADS 
 
Aglonas novada dome 2012. gada 28.jūnijā apstiprināja Aglonas novada 

attīstības programmu 2012. – 2018. gadam (protokols Nr.9, 9.§). Attīstības 

programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Lai sekmētu plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzību un nodrošinātu 

sabiedrības informētību par attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu un 

uzdevumu īstenošanu, ir sagatavots Aglonas novada attīstības programmas 

uzraudzības ziņojums par 2012. un 2013. gadu.  

Uzraudzības ziņojumam ir informatīvs raksturs, lai informētu sabiedrību par 

sasniegtajiem rezultātiem un īstenotajām aktivitātēm, nepieciešamajiem 

precizējumiem attīstības programmas investīciju un rīcību plānos. 

Uzraudzības ziņojuma mērķis ir rezultatīvo rādītāji un investīciju plāna 

analīze, nodrošinot iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un attīstības 

programmas īstenošanas gaitu 

Uzraudzības ziņojumu sagatavo Aglonas novada domes Attīstības un projektu 

vadības nodaļa sadarbojoties ar pārējām pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām  un 

pagastu pārvaldēm. Uzraudzības ziņojums Nr. 1 ir sagatavots par 2012. un 2013. 

gadu.  

Atbilstoši apstiprinātajai Aglonas novada attīstības programmai 2012. – 2018. 

gadam, uzraudzības ziņojumā ietver: 

 rezultatīvo rādītāju atspoguļojumu;  

 attīstības programmā minēto pasākumu izpildes gaitu; 

 kopējo pasākumu plāna izpildes novērtējumu; 

 konstatētos trūkumus programmā un priekšlikumus šo trūkumu 

labošanai. 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību nosaka:  

-  13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”; 

- 16.10.2012. MK Noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. 



1. Vispārīgs Aglonas pašvaldības attīstības raksturojums 
 

Attīstības raksturojumu izstrādā, balstoties uz iepriekš definēto pamatrādītāju 
izmaiņu analīzi (skat. 1.P. Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. 
gadam rīcības plāna informatīvs ziņojums par 2012. – 2013. g. aktivitāšu izpildi). 

Kopumā Aglonas novada Attīstības programmas 2012. -2018. gadam plānoto 

aktivitāšu izpildes dinamika 2012. un 2013. gadā  ir apmierinoša (skat 1. att. ). 
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Uzsākta izpilde
Izpildīts
Nav uzsākta izpilde
Nav uzsākta izpilde plānotajā periodā (2012.- 2013.g.)
Nav uzsākta izpilde plānotajā periodā (2012.- 2018.g.)

 
1. attēls. Aglonas novada Attīstības programmas 2012. -2018. gadam plānoto 

aktivitāšu izpildes dinamika 2012 un 2013. gadā. 

Attīstības programmas rīcības plānā attiecīgi 2 gadu (2012. un 2013.g.) 

periodā tika plānots uzsākt 82 aktivitāšu izpildi. Rezultātā 50 (61%)  aktivitātēm ir 

uzsākta izpilde, 14 (17%) aktivitātes ir īstenotas, 18 (22%) aktivitātēm nav uzsākta 

izpilde. 12 aktivitātēm, kuru izpilde vēl nav uzsākta, plānotais īstenošanas periods 

ilgst līdz pat plānošanas dokumenta noslēguma termiņam  - 2018. gadam. Līdz ar to 

konkrēta rīcība šo aktivitāšu īstenošanai tiks veikta turpmākajos gados, attiecīgi 

pašvaldības iespējām un piedāvātajiem ES fondu projektu uzsaukumiem. Salīdzinoši 

nelielam attīstības programmā norādītajam aktivitāšu skaitam – 6 rīcībām nav uzsākta 

izpilde plānotajā laika periodā (2012. un 2013.gadā). Nav uzsākta izpilde sekojošām 

aktivitātēm: 

1. Jauno uzņēmēju atbalsts - grantu konkurss (plānots izsludināt 2014. gadā); 

2. Konkursa atjaunošana par sakoptāko īpašumu Aglonas novadā; 

3. Alternatīvās enerģijas programma 2013.-2016. gadam;  



4. Civilās aizsardzības plāna izstrāde, apstiprināšana  (2014. gadā Aglonas 

novada domē uzsāka darbu civilās aizsardzības speciālists); 

5. Jauniešu politikas koncepcijas izstrāde (2014. gadā Aglonas novada domē 

atsāka darbu jauniešu lietu speciālists); 

6. Interešu izglītības koncepcijas izstrāde. 

Ierobežoti pašvaldības finanšu resursi un 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES 

fondu apguvē noslēgums ir par pamatu plānoto aktivitāšu neīstenošanai.  

 

1.1. Attīstības programmas īstenošana 
 

Attīstības programmas īstenošanas izvērtēšanu veic balstoties uz definētajiem 

vidēja termiņa prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem (skat. tab. nr. 1)  

Par katru vidēja termiņa prioritāti sniedz šādu informāciju: 

 rezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš plānoto saistībā ar 

ieguldīto finanšu apjomu; 

 rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību; 

 ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums; secinājumi un priekšlikumi. 

 

1.1.1. Vidēja termiņa prioritāte Nr. 1 Darba vietu radīšana uz tūrisma, 

lauksaimniecības un ezeru apsaimniekošanu balstītu 

tautsaimniecību nozaru attīstību, uzņēmējdarbības aktivizēšana 

(VP1) 

 

 Vidēja termiņa prioritātes Nr. 1 rīcības virziens ir uzņēmējdarbības 

veicināšana. 2012. un 2013. gadā tika aktīvi  turpināts darbs pie  Aglonas novada 

uzņēmējdarbības veicināšanas, organizējot dažādas sanāksmes un apmācības, 

popularizējot novadu gan vietējās, gan starptautiskās izstādēs, piedaloties ES projektu 

apguvē, sniedzot vietējiem uzņēmējiem informatīvu atbalstu un organizējot pieredzes 

apmaiņas braucienus un seminārus. 2012. gadā īstenots uzdevums „Novada zīmola 

veidošana un pozicionēšana”, apstiprinot Aglonas novada ģerboni.  

 

 

 



1.1.2. Vidēja termiņa prioritāte Nr. 2 Novada kultūrvēsturisko un dabas 

resursu saglabāšana (VP2) 

Vidēja termiņa prioritātes Nr. 2 rīcības virziens  ir kultūrvides attīstība. 2012. 

un 2013. gadā uzsākta plānošanas dokumentā  noteikto uzdevumu „Kultūras 

aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība” un „Kultūrvides 

saglabāšana un pilnveidošana” izpilde. Iegādāts inventāra Šķeltovas saieta namam, 

labiekārtota teritorija un ierīkota lauku estrāde Grāveru ciemā, veikta Kastuļinas un 

Šķeltovas saieta namu rekonstrukcija. Katru gadu novada administratīvajā centrā - 

Aglonā  norisinās novada svētku pasākums. Ierobežoto pašvaldības līdzekļu dēļ 

2013. gadā netika atjaunots konkurss par sakoptāko īpašumu Aglonas novadā. 

 

1.1.3. Vidēja termiņa prioritāte Nr.3 Infrastruktūras attīstība  un Vides 
kvalitātes uzlabošana (VP3) 

Vidēja termiņa prioritātes Nr. 3 rīcības virziens ir tehniskās infrastruktūras 

attīstība un labiekārtošana. 

Uzdevuma  „Infrastruktūras  attīstības sekmēšana” īstenošanai 2013.gadā 

izveidota jauna štata vienība - Aglonas novada domes izpilddirektors. 2013.g. 

Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam III. daļā “Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” izstrādātas prasības informācijas zīmju un 

reklāmas izvietošanai, kā arī uzstādītas informatīvās ielu un objektu norādes Aglonas 

un Jaunaglonas ciemos. Attīstības programmas izstrādes laikā 2013. gadā tika 

plānota Alternatīvās enerģijas programmas 2013.-2016. gadam izstrāde, kas netika 

veikta. 

Uzdevuma „Ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros 2013. gadā īstenots 

ūdenssaimniecības attīstības projekts Grāveru ciemā, kā arī uzsākti 3 jauni 

ūdenssaimniecības attīstības projekti Jaunaglonas, Aglonas (II. kārta) un Grāveru (II. 

kārta) ciemos. 6 Aglonas novada ezeriem izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumi, vienā no ūdenstilpēm ielaisti zivju mazuļi. 

Lai uzsāktu uzdevuma „Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana” 

īstenošanu tika ieguldīti apjomīgi ES fondu un pašvaldības finanšu līdzekļi. No 2012. 

– 2013. gadam Šķeltovas,  Priežmales un Aglonas ciema ielās  veikti rekonstrukcijas 

darbi, uzklāts asfalta segums, atjaunots gājēju celiņš un ierīkots apgaismojums. 

Aglonā, Daugavpils ielā uzstādīta zīme "Iebraukt aizliegts", Jaunaglonas ciemā 



izveidots gājēju celiņš – veloceliņš, labiekārtota sabiedriskā transporta pieturvieta. 

Rekonstruēts Sakovas – Akmeneicas tilts Grāveru pagastā.  

Aktivitātes īstenošanu karjeru apsaimniekošanai (Stašķeviču karjera 

ģeoloģiskā izpēte) plānota uzsākt 2014. gadā. 

Plānošanas dokumenta izvirzītā uzdevuma „Teritorijas labiekārtošana” 

īstenošanai 2013. gadā Aglonā izveidota slēpošanas un nūjošanas trase, kā arī 

atjaunota Cirīša ezera dabas taka. Atjaunots Šķeltovas basketbola laukums. 

Labiekārtotas 3 peldvietas Aglonas, Grāveru un Šķeltovas ciemos. Regulāri tiek 

novākti bīstamie koki Aglonas novada ciemos. Uzsākts darba pie kopējas datu bāzes 

izveides (mājsaimniecību noslēgtie/neslēgtie līgumiem par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu). Katru gadu Aglonas novada iedzīvotāji piedalās Lielajā talkā. 

Aglonas novadā izveidoti 6 tematiskie ciemi, kā jauns tūrisma produkts. Aglonā jau 

esošajiem 2 kulinārā mantojuma ēdienus piedāvājošiem uzņēmumiem, klāt nāks vēl 3 

uzņēmumi.  

 

1.1.4. Vidēja termiņa prioritāte Nr.4 Efektīvas pārvaldes nodrošināšana (VP4) 

 

Vidēja termiņa prioritātes Nr. 4 rīcības virziens ir pārvaldes, pašvaldības 

iestāžu un uzņēmumu kapacitātes stiprināšana. Uzdevuma „Paaugstināt pārvaldes, 

pašvaldības iestāžu un uzņēmumu kapacitāti ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” 

izpildei  2012. un 2013 gadā Aglonas novada domes darbinieki regulāri apmeklē 

dažādus seminārus, apmācības, piedalās pieredzes apmaiņas braucienos paaugstinot 

savu kvalifikāciju. Apstiprināti 3 Aglonas novada plānošanas dokumenti: Aglonas 

novada attīstības programma 2012. – 2018. g., Aglonas novada teritorijas plānojums 

2013. – 2025. g. un Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.g. 

Piesaistīts jauns novada domes izglītības darba speciālists. Attīstības un projektu 

vadības nodaļa, Uzņēmējdarbības atbalsta centrs un Aglonas novada bāriņtiesa  

pārcelta uz jaunām telpām. 

Nav uzsākta izpilde trīspusējās sadarbības padomes izveidošanai (uzņēmēji - 

dome - baznīca), kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai pašvaldībā. Nav veikta 

civilās aizsardzības plāna izstrāde un apstiprināšana. 



Uzdevuma „Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti” izpildes veicināšanai 

sniegts atbalsts ugunsdrošības pasākumiem vispārējās izglītības iestādēs, sakārtota 

ūdens ņemšanas vieta Saleniekos, Aglonas ciemā apzinātas energoefektīva 

apgaismojuma uzstādīšanas izmaksas, Aglonas ciema pirts ēkai veikts energoaudits, 

kā arī apzinātas siltināšanas provizoriskās izmaksas Aglonas kultūras centra un 

centrālās bibliotēkas ēkām. Iegādāts sniega motocikls. Regulāri veikta bibliotēku 

fonda papildināšana. Dziesmu svētku dalībniekiem tiek nodrošināts transports un 

uzturēšana. Nav uzsākts darbs pie maksājumu karšu pieņemšanas sistēmas izveides 

Aglonas novada domes kasē. Nav veikta mākslas un mūzikas materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošana, jo noraidīts projekta pieteikums.  

 

1.1.5. Vidēja termiņa prioritāte Nr. 5 Izglītības kvalitātes un pieejamības 
nodrošināšana (VP5) 

 
Vidēja termiņa prioritātes Nr. 5 rīcības virziens ir izglītības kvalitātes un 

pieejamības nodrošināšana. 

Lai sekmētu uzdevuma „Izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” izpildi 

tika nodrošināta pedagogu konkurētspējas veicināšana,  kursu un semināru apguve. 

Izglītības iestādēs tika atjaunota materiāli tehniskā bāze, īstenota ES programma 

„Skolas auglis”, nodrošināta skolēniem iespēja piedalīties sporta sacensībās Latvijā 

un ārpus tās.  Aglonā izveidota slēpošanas – nūjošanas trase, iegādāts aprīkojums. 

Veikta 4 profesionālo izglītības programmu uzlabošana, ieviestas 2 jaunas izglītības 

programmas Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu 

īstenošanas vietā „Jaunaglona“. Ieviesta E- klase Aglonas vidusskolā un Aglonas 

internātvidusskolā, izveidotas skolu mājas lapas. Atjaunots Šķeltovas basketbola 

laukums. Nav izstrādāta jauniešu politikas koncepcija un  interešu izglītības 

koncepcija. 

 
1.1.6. Vidēja termiņa prioritāte Nr. 6 Sociālās, veselības un sporta 

infrastruktūras sakārtošana (VP6) 
 

 Vidēja termiņa prioritātes Nr. 6 rīcības virzieni ir sociālās aizsardzības un 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība, kā arī sporta un aktīvās 

atpūtas pakalpojumu attīstība. 



Uzdevuma „Sociālās palīdzības infrastruktūras attīstība” izpildes  

nodrošināšanai  uzsākti SAC „Aglona” rekonstrukcijas darbi un radošo darbnīcu 

telpu izveide. Papildus piesaistīts sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem. 

Pilnveidoti sociālā darba un sociālās palīdzības pakalpojumi - mēnesi vidēji 7 

bērniem, kas cietuši no vardarbības, nodrošināta uzturēšanās Bērnu sociālā atbalsta 

centrā „Somerseta”, sniegts atbalsts un alternatīvais sociālais pakalpojums „Aprūpe 

mājās” ar mobilo grupu Aglonas novada  44 iedzīvotājiem. Nav uzsākta izpilde 

aktivitātēm „Pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšana invalīdiem”, „Sociālo 

dzīvokļu renovācija un labiekārtošana Aglonas novadā” un  „Pašvaldības morga 

izveide”. 

Pastāvīgi tiek nodrošināta informācija domes mājas lapā par veselības aprūpes 

pakalpojumiem un veselības veicināšanu, kā arī sociālajiem pakalpojumiem.  

No 2012. g. piešķirts vienreizējs pabalsts ģimenei 100 LVL apmērā par katru 

jaundzimušo bērnu. 

Attīstības programmas izvirzītā uzdevuma „Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas 

infrastruktūru” īstenošanai  realizētas sekojošas aktivitātes: Aglonā izveidota 

slēpošanas un nūjošanas trase, atjaunota Cirīša ezera dabas taka, iegādāts sporta 

inventārs un aprīkojums Aglonas vidusskolai, Šķeltovas, Priežmalas, un Grāveru 

pamatskolām. Priežmales un Aglonas ciemos atjaunoti bērnu rotaļu laukumi, pie 

Aglonas vidusskolas izveidots  bērnu un jauniešu aktīvo spēļu laukums. 

Regulāri tiek organizēti dažādi sporta un aktīvās atpūtas pasākumi Aglonas novada 

iedzīvotājiem. 

1. tabula. Vidēja termiņa prioritāšu rezultatīvie rādītāji Aglonas novadā 
 

Nr. 
p. 
k. 

Rādītājs 2012 2013 Plānotais Tendence Novērtējums 
atbilstoši 

plānotajam 

Avots 

Vidēja termiņa prioritāte Nr.1. Darba vietu radīšana uz tūrisma, lauksaimniecības un ezeru 
apsaimniekošanu balstītu tautsaimniecību nozaru attīstību, uzņēmējdarbības aktivizēšana (VP1) 

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

Netiek veikta 
uzskaite 

Netiek veikta 
uzskaite 

(2014.g. plānots 
veikt mājas 

lapas 
apmeklētāju 

uzskaiti) 

 - - 
 

 
IT speciālists 



2.  Aglonas 
nosaukuma 
lietojuma 
biežums 
(reizes) 
pazīstamākajos 
interneta 
portālos 

DELFI -401 
TVNET – 3 

APOLLO – 28 
Google 
meklētājs -
214000 

DELFI -698 
TVNET - 4 

APOLLO – 23 
Google 
meklētājs-
297000 

  
L (labi) 

 

Interneta 
portāli 

3.  Valstu skaits, 
uz kurām 
produkciju 
eksportē 
novada ražotāji 

2  
(Vācija, 
Lietuva) 

2 
(Vācija, 
Lietuva) 

  B 
(bez 
izmaiņām) 

 

UAC 
(Uzņēmējdarbī

bas atbalsta 
centrs) 

4. APārvaldības 
komunikācija 
iedzīvotāju 
vērtējumā 

Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
apmierina 

  B 
(bez 
izmaiņām) 

 

Iedzīvotāju 
aptaujas 
anketas* 

5.  Novada 
uzņēmēju 
ekonomiskās 
darbības rādītāji 
kopumā un 
svētceļojumu 
sezonā 

Uzņēmumu 
datu bāzē 
„Lursoft” ir 
pieejama 
informācija 
tikai par 10 % 
novada 
uzņēmējiem un 
to  
ekonomiskajiem 
rādītājiem 

Uzņēmumu 
datu bāzē 

„Lursoft” ir 
pieejama 

informācija 
tikai par 10 % 

novada 
uzņēmējiem un 

to  
ekonomiskajiem 

rādītājiem 

 
 
 

- - UAC 
(skat. sadaļu 

„IETEIKUMI”) 

6.  Svētceļnieku/ 
tūristu 
atsauksmes par 
pakalpojumu 
kvalitāti 

Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
apmierina 

  B (bez 
izmaiņām) 

 

UAC* 

7.  Talku dalībnieku 
skaits un viņu 
savākto 
atkritumu apjoms 
 

105 dalībnieki, 
savākti 670 

maisi 
 

198 dalībnieki, 
savākti 1020 

maisi 

  
L (labi) 

 

Komunālais 
dienests, 
pārvaldes 

8. Vidēja termiņa prioritāte Nr.2 Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana (VP2) 
9.  Virsmas ūdeņu 

kvalitātes rādītāji 
(50 m no n/ū 
izplūdes, mg/l)   

Cirīšu ezers: 
suspendētās 
vielas - 6.0, 
BSP5 - <3.0,  
amonija joni - 

Cirīšu ezers: 
suspendētās 
vielas - 3.0, 
BSP5 - <3.0,  
amonija joni - 

  
L (labi) 

 

SIA „Krāslavas 
ūdens” 



0.14, nitrātjoni -
0,02, kop. P - 
0.03, 
izšķīdušais O2 - 
9.2 Šķeltovas 
ezers: 
suspendētās 
vielas - 6.0, 
BSP5 - <3.0,  
amonija joni - 
0.05, nitrātjoni -
0,01, kop. P - 
0.07, 
izšķīdušais O2 - 
9.6 , Ilzes - 
Geraņimovas 
ezers: 
suspendētās 
vielas - 5.0, 
BSP5 - <3.0,  
amonija joni - 
0.08, nitrātjoni -
0,01, kop. P - 
0.08, 
izšķīdušais O2 - 
9.3 

0.13, nitrātjoni - 
0,01, kop. P - 
0.11, 
izšķīdušais O2 - 
9.2 Šķeltovas 
ezers: 
suspendētās 
vielas - 3.5, 
BSP5 - <3.0,  
amonija joni - 
0.06, nitrātjoni -
0,01, kop. P - 
0.07, 
izšķīdušais O2 - 
9.2 , Ilzes - 
Geraņimovas 
ezers: 
suspendētās 
vielas - 3.5, 
BSP5 - <3.0,  
amonija joni - 
0.02, nitrātjoni -
0,01, kop. P - 
0.04, 
izšķīdušais O2 - 
9.3 

 
10.  Izsniegto 

makšķerēšanas 
atļauju skaits 

0 0   
S (slikti) 
 

UAC 

11.  Izsniegto zvejas 
licenču skaits 

- - - - - Zvejas licences 
izsniedz 

reģionālā vides 
pārvalde 

(skat. sadaļu 
„IETEIKUMI”) 

12.  Izsniegto 
speciālo atļauju 
(licenču) 
komercdarbībai 
zvejniecībā 
skaits 

3 0   
S (slikti) 

 

UAC 

13.  Noslēgto 
rūpnieciskās 
zvejas tiesību 

94 80   
S (slikti) 

 

UAC 



nomas līgumu 
skaits 

14.  Saimniecības 
nozvejas vērtība 
(naudas 
izteiksmē) 

- - - - - UAC (Netiek 
veikta uzskaite, 

skat. sadaļu 
„IETEIKUMI”)  

 
15.  Pie ūdeņiem 

izveidoto atpūtas 
vietu skaits un 
apmeklētība 

Pašvaldības 
īpašumā - 1 

Privātīpašnieku 
īpašumā – 3  

Pašvaldības 
īpašumā - 3 
Privātīpašnieku 

īpašumā – 3 

  
L (labi) 

 

APVN 
(Attīstības un 

projektu 
vadības 

nodaļa), UAC, 
pārvaldes 

16. Vidēja termiņa prioritāte Nr.3  Infrastruktūras attīstība  un Vides kvalitātes uzlabošana ( VP3) 
17.  Mājsaimniecību 

daļa, kas 
pieslēgtas 
kanalizācijas 
tīkliem 

 
485 

 
 

489 

   

L (labi) 
 

Aglonas 
novada dome 

18.  Mājsaimniecību 
daļa, kurās ir 
videi draudzīgi 
notekūdeņu 
risinājumi 

590 594   
L (labi) 

 

Aglonas 
novada dome 

19.  Mājsaimniecību 
daļa, kurām ir 
līgums ar 
atkritumu 
apsaimniekotāju 

356 361   
L (labi) 

 

SIA "DOVA", 
pārvaldes 
 

20.  Iedzīvotāju daļa, 
kurus aptver 
atkritumu 
šķirošanas 
sistēma 

 
0 

 
0 

  B (bez 
izmaiņām) 

 

Komunālais 
dienests 

21.  Apbūves 
teritoriju daļa, 
kas aptverta ar 
ūdensvada un 
kanalizācijas 
pakalpojumiem 
(Ciema 
apkalpes zona, 
%) 

Ūdensvads 
(Šķeltovā-
99,53%, 
Priežmalē- 
95%, 
Aglonā-68%, 
Grāveros-88%, 
Jaunaglonā-
60%), 
Kanalizācija 
(Šķeltovā-94%, 
Priežmalē- 

Ūdensvads 
(Šķeltovā-
99,53%, 
Priežmalē- 
95%, 
Aglonā-68%, 
Grāveros-88%, 
Jaunaglonā-
60%), 
Kanalizācija 
(Šķeltovā-94%, 
Priežmalē- 

  
L (labi) 

 

Aglonas 
novada dome 



79%, 
Aglonā-60%, 
Grāveros-53%, 
Jaunaglonā-
40%) 

79%, 
Aglonā-60%, 
Grāveros-58%, 
Jaunaglonā-
40%) 

22.  Iedzīvotāju daļa 
(skaits), kas 
nodrošināta ar 
ūdensvada un 
kanalizācijas 
pakalpojumiem 

Ūdensvads – 
1462 
Kanalizācija - 
1213 

 

Ūdensvads - 
1462 
Kanalizācija -
1223 

 

  
L (labi) 

 

Aglonas 
novada dome 

23.  Notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtu  - NAI - 
darbības 
rādītāji 
((bioloģiskā 
jauda Aglonas 
novada ciemos) 

Aglona -
200m3/dnn 
Šķeltova- 50 m3 
Priežmale - 10 
m3/dnn 
Grāveri un 
Jaunaglona –
NAI nedarbojas, 
kanalizācija tiek 
izsūknēta 

Aglona -
200m3/dnn 
Šķeltova- 50 m3 
Priežmale - 10 
m3/dnn 
Grāveri -35 
m3/dnn 
Jaunaglona –
NAI nedarbojas, 
kanalizācija tiek 
izsūknēta 

  
L (labi) 

 

Aglonas 
novada dome 

24.  Iedzīvotāju daļa, 
kas šķiro 
atkritumus 

 
0 

 
0 

  
S (slikti) 
 

Komunālais 
dienests 

25.  Siltumapgādei 
piesaistīto telpu 
platības un 
siltumapgādes 
tarifi 

Aglonā  770 m²  
māja 

1.6078 euro + 
12% PVN 

Aglonā  770 m²  
māja 

1.6078 euro + 
12% PVN 

  B (bez 
izmaiņām 

Komunālais 
dienests 

26.  Satiksmes 
intensitāte 
būtiskajos ceļu 
posmos 
(aut./dienn.) 

P60 (Dagda - 
Aglona) -  809, 
P62 (Krāslava - 
Preiļi - Madona, 
2011.g.) - 764, 
V636 (Krāslava 
- Izvalta - 
Šķeltova - 
Aglona) -324 

P60 (Dagda - 
Aglona) - 748, 
P62 (Krāslava - 
Preiļi - Madona) 
- 1738, V636 
(Krāslava - 
Izvalta - 
Šķeltova - 
Aglona) - 327 

 

  
L (labi) 

 

va/s "Latvijas 
Valsts ceļi" 

27. Vidēja termiņa prioritāte Nr.4  Efektīvas pārvaldes nodrošināšana (VP4) 
28. APārvaldības 

darba vērtējums 
Drīzāk 

apmierina 
Apmierina   

L (labi) 
Iedzīvotāju 

aptaujas 



iedzīvotāju 
skatījumā 

 anketas* 

29.  Pašvaldības 
realizēto 
sociālās un 
tehniskās 
infrastruktūras 
projektu skaits 

6 11   
L (labi) 

 

APVN 

30.  Pašvaldības 
realizēto sociālās 
un tehniskās 
infrastruktūras 
projektu 
finansējuma 
apjoms un tā 
ieguves un 
izlietošanas 
struktūra 

174 742,27 
LVL 

1 145 881,25 
LVL 

  
L (labi) 

 

APVN 

31. Vidēja termiņa prioritāte Nr. 5   Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana (VP5) 
32.  Skolēnu skaits 

mācību iestāžu 
indikatorklasēs 
(pirmā un pēdējā) 

1kl.-36 
 9 un12 kl. - 43 

1kl.-17 
 9 un12 kl. - 48 

  
S (slikti) 

 

Izglītības 
iestādes 

33.  Papildizglītības 
dažādu formu 
izmantotāju skaits 

- -  - - APVN, UAC 
Rezultatīvais 
rādītājs  pārāk 

vispārināts  
(skat. sadaļu 

„IETEIKUMI”) 
34.  Papildizglītības 

izmantotāju 
skaits, kas 
iebrauc novadā 
no citurienes 

- -  - - APVN, UAC 
Rezultatīvais 
rādītājs pārāk 

vispārināts 
(skat. sadaļu 

„IETEIKUMI”) 
35. Vidēja termiņa prioritāte Nr. 6    Sociālās, veselības un sporta infrastruktūras sakārtošana (VP6) 

36.  Iedzīvotāju skaits 
apdzīvotās vietās 

2487 2470   S (slikti) Pārvaldes, 
Aglonas 

novada dome 
37.  Iedzīvotāju 

cikliskā migrācija 
ārpus novada pēc 
noteiktiem 
pakalpojumiem 

Konstants Konstants   
L (labi) 

  

Iedzīvotāju 
aptaujas 
anketas* 

38.  Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
pieejamo 
pakalpojumu 
spektru un 
kvalitāti 

Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
apmierina 

  B (bez 
izmaiņām 

Iedzīvotāju 
aptaujas 
anketas* 

39.  Apgūto līdzekļu 2 973 009 3 128 268   L (labi) Finanšu nodaļa 



 
* UAC (Informācija iegūta no Sanitas Vilcānes bakalaura darba “Vietējo iedzīvotāju 
attieksme pret tūrisma attīstību Aglonas novadā”, 2012.g. un  Edītes Šņepstes 
maģistra darba „Aglonas reliģisko svētku ietekmes novērtējums”, 2013. g. aptaujas 
anketu rezultātiem). 
**Aglonas novada iedzīvotāji aptaujāti Aglonas novada attīstības programmas 2012.-
2018. gadam un Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 
izstrādes gaitā.  
*** Ar Aglonas novada domes budžeta izlietojuma struktūru 2012. un 2013. gadā 
sīkāk var iepazīties www.aglona.lv sadaļā „Gada pārskati”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

apjoms, to 
veidošanās un 
izlietojuma 
struktūra 
(Aglonas novada 
domes budžeta 
faktiskie 
izdevumi 
(LVL)*** 

40.  Sociālās 
infrastruktūras 
iestāžu 
komplektācija 
(skaits) 

5 
(SAC „Aglona”, 

Sociālais 
dienests, BSAC 

„Somerseta”, 
BJBLPC 
„Strops”,  

VSAC 
"Latgale" filiāle 

"Krastiņi") 

5 
(SAC „Aglona”, 

Sociālais 
dienests, BSAC 

„Somerseta”, 
BJBLPC 
„Strops”,  

VSAC 
"Latgale" filiāle 

"Krastiņi") 

  B (bez 
izmaiņām 

Sociālais 
dienests 



SECINĀJUMI 
 

Kopumā Aglonas novada Attīstības programmas 2012. -2018. gadam plānoto 

aktivitāšu izpildes dinamika 2012. un 2013. gadā  ir apmierinoša (skat 1. att. ). 

Nozīmīgākā negatīvā tendence Aglonas novada attīstībai ir iedzīvotāju  skaita 

samazināšanās. Turpina samazināties arī skolēnu skaits izglītības iestādēs, īpaši 

pamatskolu pirmajās klasēs. 

Aglonas novada iedzīvotāju viedoklis par Aglonas novada pakalpojumu klāsta 

pieejamību un kvalitāti, domes darbu un komunikāciju divu gadu laikā nav zīmīgi 

mainījies, tas ir drīzāk apmierinošs. 

Pieaudzis Lielās talkas dalībnieku skaits un savākto atkritumu apjoms Aglonas 

novadā. 

2013. gadā izveidotas 3 jaunas atpūtas vietas pie Aglonas novada  ezeriem. 

Aglonas novadā nav pieejams sadzīves atkritumu šķirošanas pakalpojums 

(atsevišķi konteineri). 

Pieaug mājsaimniecību skaits, kurām noslēgts līgums ar SIA „DOVA” par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi pieejami lielākajai daļai Aglonas 

novada ciema iedzīvotāju. 

Lielāka Grāveru ciema iedzīvotāju daļa tiek nodrošināta ar  kanalizācijas un 

uzlabotiem ūdensvada pakalpojumiem. 

2013. gadā uzlabota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda Grāveru ciemā. 

Pieaugusi satiksmes intensitāte būtiskākajos Aglonas novada ceļu posmos 2013. gadā. 

2013. gadā apgūts lielāks ES finansējuma apjoms pašvaldībai realizējot  11 

sociālās un tehniskās infrastruktūras projektus, nekā 2012. gadā. 

Aglonas novada dome 2013. gadā apguvusi lielāku  līdzekļu apjomu. 

2013. gadā samazinājies noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 

skaits un izsniegto speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā skaits. 

„Aglonas” nosaukums tiek biežāk lietots pazīstamākajos informatīvajos 

interneta portālos un meklētājos. 

Lielākā daļa Aglonas novada iedzīvotāju dzīvo ciemos. 



Rīcību plānā 2014.-2018.g.  paredzēto aktivitāšu faktiskais realizācijas laiks 

būs daļēji atkarīgs no pieejamā ES finansējuma un programmām 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IETEKUMI 
 

1.  Lai sekmīgāk identificētu pozitīvās vai negatīvas pārmaiņas Aglonas novada 

sociālajā un ekonomiskajā situācijā, nepieciešams  papildināt vidēja termiņa prioritāšu 

rezultatīvos rādītājus ar sekojošiem  teritorijas attīstības rādītājiem:   

 iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu periodā, 

 bezdarba līmenis, 

 iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju, 

 demogrāfiskās slodzes līmenis, 

 nodarbinātības līmenis, 

 ekonomiski aktīvās statistikas vienības – uzņēmumu skaits Aglonas 

novadā, 

 iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo, 

 teritorijas attīstības indekss, 

 tūristu skaits Aglonas novadā. 

2.  Rezultatīvo rādītāju  „Izsniegto zvejas licenču skaits” un „Saimniecības nozvejas 

vērtība (naudas izteiksmē)” uzskaite pašvaldībā netiek veikta.  Lai sekmētu 

optimālāku virszemes ūdens apsaimniekošanas datu pārraudzību, nepieciešams 

papildināt uzraudzības ziņojumu ar sekojošiem rezultatīvajiem rādītājiem: 

- Izsniegto speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā skaits;  

- Noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu skaits. 

3. Rezultatīvie rādītāji „Papildizglītības dažādu formu izmantotāju skaits” un 

„Papildizglītības izmantotāju skaits, kas iebrauc novadā no citurienes” nav skaitliski 

izmērāmi, rezultātā nevar sniegt viegli uztveramu un saprotamu informācija par 

papildizglītību nodrošinājumu Aglonas novadā. Jāveic norādīto indikatoru maiņa pret 

rādītāju „Izglītojošo pasākumu skaits Aglonas novadā”. 

4. Aktualizēt  informāciju Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam 

I. sējumā. “Novada situācijas apraksts”. 

5. Rīcības plāna aktualizēšanas gadījumā jāprecizē arī noteiktie attīstības programmas 

uzraudzības rādītāji - indikatori, atbilstoši esošajai situācijai. 

6. Izņemt no rīcības un investīciju plāniem jau īstenotās aktivitātes. 



7. Jaunas aktualizētas investīciju programmas izstrādē 2014. gadā, jābalstās uz 

iespējamai informācijai par 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības fondu prioritāšu 

atbalsta virzieniem un finanšu resursiem. 

8. Gadījumā, ja informāciju par attīstības programmas noteiktajiem indikatoriem nav 

iegūstama,  jāprecizē arī noteiktie attīstības programmas indikatori. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI 
 

1. 13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 
2. 16.10.2012. MK Noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 
3. RAPLM izstrādātie metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī, 23.09.2010. 
4.  Aglonas novada domes 2012. un 2013. gada publiskie gada pārskati. 
5. Aglonas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam 
6.  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam 
7. Sanitas Vilcānes bakalaura darbs “Vietējo iedzīvotāju attieksme pret tūrisma 

attīstību Aglonas novadā”, Latvijas Universitāte,  2012. gads.  
8.  Edītes Šņepstes maģistra darbs „Aglonas reliģisko svētku ietekmes 

novērtējums”, Biznesa augstskola Turība, 2013. gads. 
9. INTERNET avoti: www.aglona.lv 

 


