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Pārskats par sabiedrības līdzdalību

Sabiedrības līdzdalības kārtību nosaka 2009. gada 25. augusta MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Noteikumi paredz sabiedrības līdzdalību attīstības
programmas izstrādes dažādos posmos, gan iesaistoties darba grupās, gan piedaloties sabiedriskajās
apspriedēs vai izsakot savu viedokli par attīstības programmu (interneta vietnē, komentāros, presē, u.tml.).

Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Aglonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013.-2037.gadam izstrādes laikā, tika veikti sekojoši pasākumi:

 Paziņojums interneta vietnē www.aglona.lv par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes uzsākšanu;

 Aglonas novada iedzīvotāju aptauja 2013.g.jūnijā – jūlijā.

Aglonas novada iedzīvotāju aptaujas analīze
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Veidojot Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam tika organizēta iedzīvotāju
aptauja ar mērķi apzināt iedzīvotāju vērtējumu novadā pieejamiem pakalpojumiem un uzzināt iedzīvotāju
ierosinājumus un priekšlikumus novada attīstībai. Izmantojot papīra un elektroniskās aptaujas formas
latviešu un krievu valodā, uz 2013. gada 12. augustu tika aizpildītas 137 Aglonas novada iedzīvotāju
anketas.

67% respondentu ir sievietes un 33% ir vīrieši, skat. 1. attēlu. Lielāka daļa, jeb 42% aptaujāto ir vecumā no
35 līdz 50 gadiem, 23% - no 19 līdz 34 gadiem un gandrīz tikpat daudz, jeb 22% ir vecumā no 50 līdz 65
gadiem. Salīdzinoši mazāk vai 9% respondentu ir vecumā no 65 gadiem un vēl 4% aptaujāto nav sasnieguši
19 gadu vecumu, skat. 2. attēlu. 23% aptaujāto ir pašvaldības iestāžu darbinieki, 11% ir pensionāri, 10% ir
uzņēmumu darbinieki, 10% ir cits nodarbošanās veids, 9% - mājsaimnieces vai mājsaimnieki, 9% ir skolēni
vai studenti, 6% ir uzņēmēji, 6% pašnodarbinātas personas, savukārt 1% ir remontstrādnieki, skatīt 3.att.

Ilustrācija 1. Respondentu dzimums. Ilustrācija 2. Respondentu vecums.

67%

33%
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Vīrietis
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Ilustrācija 3. Respondentu nodarbošanās.

Lūgti nosaukt nozīmīgākās vērtības Aglonas novadā respondenti ir snieguši kopumā 309 atbildes, kuras ir
iespējams sadalīt piecās grupās: reliģija; daba; vēsture un kultūra; cilvēki un uzņēmējdarbība. Reliģijas
grupas vērtības tika minētas visbiežāk, jeb 38% atbilžu, visvairāk šajā grupā tika pieminēta Aglonas bazilika,
tika minēti arī tādi sakrālie objekti kā Kristus Karaļa Kalns, Svētavots, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcas
un lūgšanas nami. Dabas grupas vērtības ir minētas 34% atbilžu, un kā nozīmīgas dabas vērtības var izdalīt
ezerus, it īpaši Čertoka ezeru, un Aglonas novada dabu kopumā. Kultūras un vēstures vērtības ir minētas
16% atbilžu, un visbiežāk tika nosauktas tādas vērtības kā Maizes muzejs, Kara muzejs, skolas, vēstures un
kultūras pieminekļi kā arī novada vēsturē kopumā. Cilvēku grupas vērtības tika pieminētas 7% gadījumu –
visbiežāk tika minēti cilvēki, kuri nav aizbraukuši no novada, bērni un jaunieši un novada iedzīvotāji kopumā.
Uzņēmējdarbības grupas vērtības tika pieminētas visretāk – 5% gadījumu. Šajā grupā visvairāk tika
pieminēta tūrisma nozare kopumā, tūrisma nozarē strādājošie uzņēmumi un Aglonas novada tūrisma
objekti.

Ilustrācija 4. Aglonas novada nozīmīgākās vērtības.
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Anketā respondentiem tika jautāts vai viņi saista savu nākotni ar Aglonas novadu. Lielāka daļa, jeb 70%
respondentu saista savu nākotni ar Aglonas novadu ilgtermiņā, bet 24% tikai īstermiņa, 6% aptaujāto vispār
nesaista nākotni ar Aglonas novadu, skat. 5. attēlu. Sadalot atbildes pa vecuma grupām, var secināt, ka
Aglonas novadu plāno pamest visvairāk respondentu vecumā 19 līdz 34 gadiem - kopā 36%. Savukārt palikt
Aglonā ilgtermiņā visvairāk plāno respondenti vecumā no 50 līdz 65 gadiem (76%), skat. 6. attēlu.
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Ilustrācija 5. Vai Jūs saistāt savu nākotni ar Aglonas novadu?

Ilustrācija 6. Vai Jūs saistāt savu nākotni ar Aglonas novadu (pa vecuma grupām)?

Vērtējot dažādu pakalpojumu un jomu kvalitāti Aglonas novada, respondenti lielāko
apmierinātību izrādīja ar pašvaldības darbu kopumā – 33% aptaujāto pašvaldības darbs pilnīgi
apmierina, savukārt 32% drīzāk apmierina. Ar pašvaldības darbu nav apmierināti 14%
respondentu un vēl 11% ir drīzāk nemierināti, savukārt 11% nav viedokļa par pašvaldības darbu.
Sabiedriskais transports Aglonas novadā arī ir novērtēts salīdzinoši augstu – 31% respondentu ar
to ir apmierināti un 33% drīzāk apmierināti. Tajā pašā laikā 14% aptaujāto neapmierina
sabiedriskā transporta pakalpojumi, 18% - drīzāk neapmierina. Aglonas novadā pieejamie
komunālie pakalpojumi ir novērtēti salīdzinoši zemāk – tikai 18% novērtēja tos, kā apmierinošus
un 37% - kā drīzāk apmierinošus. Savukārt 10% respondentu neapmierina pieejamie komunālie
pakalpojumi un 23% - drīzāk neapmierina. Vēl 12% respondentu nav viedokļa par šo
pakalpojumu jomu. Viszemāk tika novērtēts Aglonas novada ielu un ceļu stāvoklis – 26%
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aptaujāto ar to nav apmierināti un vēl 35% drīzāk nav apmierināti. Pilnībā apmierināti ar ielu un
ceļu stāvokli novadā ir tikai 12% un 26% ir drīzāk neapmierināti. Dati apkopoti. 7. attēlā.

Ilustrācija 7. Apmierinātība ar dažādu pakalpojumu un jomu kvalitāti

Vērtējot Aglonas novadā pieejamus izglītības pakalpojumus, respondenti augsti novērtēja
vispārējo izglītību un pirmskolas izglītību. Ar vispārējās izglītības kvalitāti ir apmierināti 60%
respondentu, vēl 25% ir drīzāk apmierināti. 9% aptaujāto nav viedokļa par vispārējās izglītības
kvalitāti un tikai 4% neapmierina Aglonas novadā pieejamas vispārējas izglītības kvalitāte.
Pirmskolas izglītības kvalitāte apmierina 55% respondentu un 29% - drīzāk apmierina, bet 12%
respondentu nav viedokļa. Tikai 5% aptaujāto uzskata, ka pirmskolas izglītības kvalitāte nav
apmierinoša vai drīzāk nav apmierinoša. Stipri zemāk tika novērtēti profesionālās izglītības
pakalpojumi. Tikai 18% respondentu ir apmierināti ar profesionālās izglītības kvalitāti un vēl 27%
ir drīzāk apmierināti. Savukārt 18% aptaujāto ir drīzāk neapmierināti ar šo izglītības jomu un 6%
nav apmierināti, turklāt gandrīz trešdaļai, jeb 32% respondentu nav viedokļa par profesionālās
izglītības kvalitāti. Interešu izglītība tika novērtēta līdzīgi kā profesionālā izglītība – tās kvalitāte
apmierina 17% un drīzāk apmierina 23% respondentu. Savukārt 17% aptaujāto novadā pieejama
izglītība drīzāk neapmierina un 12% - neapmierina, bet 31% respondentu nav viedokļa par šo
jautājumu. Aglonas novadā pieejamie mūžizglītības pakalpojumi tika novērtēti viszemāk, turklāt,
gandrīz pusei respondentu, jeb 45% nebija viedokļa par šo izglītības jomu. Tikai 14% respondentu
novērtēja mūžizglītības pakalpojumus kā apmierinošus un tikpat daudz kā drīzāk apmierinošus.
Savukārt, 6% nav apmierināti un 18% ir drīzāk neapmierināti, skat. 8. attēlu.
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Ilustrācija 8. Apmierinātība ar novadā pieejamiem izglītības pakalpojumiem

Aptaujas anketā respondentiem tika lūgts novērtēt novadā pieejamās izglītības atbilstību
vietējām vajadzībām, atkarībā no tā, vai respondents šobrīd ir izglītošanās procesā, vai nē. Tikai
14% respondentu šobrīd iegūst izglītību un lielākā daļa, jeb 86% šobrīd izglītību neiegūst, skat. 9.
attēlu. Pusi no respondentiem, jeb precīzi 50%, kas šobrīd izglītojas, apmierina novada pieejamas
izglītības atbilstība vietējām vajadzībām un vēl 22% tā drīzāk apmierina, savukārt tikai 6%
respondentu ir drīzāk neapmierināti. Respondenti, kuri šobrīd nemācās, novērtēja izglītības
atbilstību vietējām vajadzībām nedaudz zemāk: 40% tā apmierina, 22% - drīzāk apmierina,
neapmierināti vai drīzāk neapmierināti ir kopā 15%, bet 22% aptaujāto par šo jautājumu nav
viedokļa, skat. 10. attēlu.

Ilustrācija 9. Vai respondents uz aptaujas veikšanas laiku izglītojas?
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Ilustrācija 10. Novadā pieejamās izglītības atbilstība vietējām vajadzībām

Respondentiem tika lūgts novērtēt dažādas Aglonas novada pieejamās dzīves ērtības. Visaugstāk tika
novērtētas iespējas izpausties kultūrā un sabiedriskajā dzīvē – 73% aptaujāto novērtēja tās kā apmierinošas
vai drīzāk apmierinošas. Gandrīz tikpat augstu tika novērtētas nākošās divas jomas - sociālās palīdzības un
drošības joma, aktīvas atpūtas un sporta iespējas. Ar tām apmierināti un drīzāk apmierināti attiecīgi ir 71%
un 70% respondentus. Salīdzinoši zemāk tika novērtēta infrastruktūras piemērotība bērniem, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un senioriem – tā apmierina vai drīzāk apmierina 54% respondentu. Savukārt, viszemāk
respondenti novērtēja veselības aprūpes jomu – tikai 49% respondentu tā apmierina vai drīzāk
neapmierina, bet neapmierina vai drīzāk neapmierina 46% aptaujāto, skat. 11. attēlu.

Ilustrācija 11. Apmierinātība ar dažādu dzīves ērtību kvalitāti

Aptaujas anketā, respondentiem tika jautāts vai viņi jūtas droši Aglonas novadā. Lielāka daļa, jeb 37%
aptaujāto atzīmēja, ka jūtas Aglonas novadā droši un vēl 25% - drīzāk droši. Taču gandrīz trešdaļa, jeb 31%
atbildēja, ka drīzāk nejūtas droši un 7% atzīmēja, ka nejūtas droši Aglonas novadā, skat. 12. attēlu.
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Ilustrācija 12. Vai Jūs jūtaties droši Aglonas novadā?

Atbildot uz jautājumu par to kādi uzlabojumi paaugstinātu respondentu dzīves kvalitāti, lielākā daļa, jeb
34% atbildēja, ka viņu dzīves kvalitāti paaugstinātu Aglonas novada teritorijas labiekārtošana, skat. 13.
attēlu. Tajā pašā laikā 23% aptaujāta uzskata, ka ir nepieciešama jaunu infrastruktūras un pakalpojumu
objektu izveide, nosaucot tādus objektus un pakalpojumus kā ceļi, internets, ūdensvadi, ielas
apgaismojums, ietves, zobārstniecības, fizioterapeita, friziera, veļas mazgāšanas, šūšanas un masāžas
pakalpojumi. 20% respondentu atzīmēja, ka viņu dzīves kvalitāti paaugstinātu dzīvesvietas siltināšana un
18% - komunālo pakalpojumu pilnveide. 5,3% aptaujāto uzskata, ka ir vēlami citi uzlabojumi: brīvā laika,
veselīga dzīvesveida, kultūras notikumu un iespēju pilnveide, transporta pakalpojumu pilnveide, ezeru
pieejamība visiem novada iedzīvotājiem, jaunu darbavietu izveide, lielāki atalgojumi un atbalsts jauniešiem.

Ilustrācija 13. Kādi uzlabojumi paaugstinātu Jūsu dzīves kvalitāti?

Lielākā daļa respondentu, jeb 44% uzskata, ka Aglonas novada lielāka problēma ir darbavietu trūkums. 13%
atzīmēja, ka novada nomaļā atrašana vieta ir svarīga problēma, 12% uzskata, ka svarīga problēma ir
Aglonas novada domes darbība. Desmitā daļa aptaujāto atbildēja, ka Aglonas novadā nav pietiekoša
izglītības infrastruktūra, bet 7% uzskata, ka ir problēmas kultūras un sabiedriskās dzīve kvalitātē un tikpat
daudz – ezeru apsaimniekošanā ievērojot pierobežas intereses. 6% aptaujāto norādīja uz citām problēmām
– mazo pašvaldības uzmanību situācijai pagastos, sociālā dienesta darba nepilnībām, iedzīvotāju aizplūšanu
no novada, ražošanas un pārstrādes uzņēmumu trūkumu, utt. Apkopotos datus skatīt 14. ilustrācijā.
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Ilustrācija 14. Aglonas novada lielākās problēmas

Precizējot jautājumus par novada specializāciju, aptaujas anketā respondentiem tika lūgts atzīmēt, kuras
nozares, viņuprāt, ir jāveicina Aglonas novadā. Visvairāk tika izteikts atbalsta sporta un aktīvas atpūtas
nozares veicināšanai – to atbalstīja 96% respondentu. Gandrīz tikpat tika atbalstītas lauksaimniecības (94%)
un tūrisma un tūrismu apkalpojošās nozares (93%). Salīdzinoši mazāk respondentu, t.i., 87% atbalstīja
sociālās aprūpes nozares veicināšanu un 84% - ezeru apsaimniekošanas nozares veicināšanu, skat. 15.
attēlu.

Ilustrācija 15. Vai Aglonas novada jāveicina sekojošas nozares?
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Vērtējot Aglonas novada nodarbinātības vidi respondenti salīdzinoši augsti novērtēja tika darba drošību
darba vietā: 44% aptaujāto tā apmierina vai drīzāk apmierina un 40% - neapmierina vai drīzāk neapmierina,
bet 17% respondentu nav viedokļa par darba drošību. Savukārt atalgojums neapmierina vai drīzāk
neapmierina 73% aptaujāto un apmierina tikai 15%. Iespējas atrast darbu tika novērtētas viszemāk – tās
neapmierina vai drīzāk neapmierina 86% respondentu, bet apmierina vai drīzāk apmierina tikai 5%, skat.
16. attēlu.

Ilustrācija 16. Apmierinātība ar darba vidi

Atbildot uz jautājumu kādā sfērām, būtu jāpievērš lielāka vērtība, sastādot Aglonas novada domes
budžetus tuvākajos gados lielāka daļa respondentu, jeb 21% atbildēja vairāk līdzekļi ir jāiegulda
infrastruktūrā. 19% uzskata kā lielāka vērtība ir jāpievērš novada teritorijas labiekārtošanai un vides
aizsardzībai. 18% respondentu uzskata, ka lielāka vērtība jāpievērš izglītībai un tikpat daudz – sociālajai
aizsardzībai un veselības aprūpei. 11% atbalsta līdzekļu ieguldīšanu atpūtā un kultūrā, bet 5% - citās jomās,
tādās kā jaunu darbavietu radīšana, uzņēmējdarbības attīstība, darba apstākļu uzlabošana, speciālistu
piesaiste novadā, skat. 17. Ilustrāciju.

Ilustrācija 17. Kādām sfērām būtu jāpievērš lielāka vērība, sastādot Aglonas novada domes budžetu tuvākajos
gados?
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Balstoties uz aptaujas rezultātiem var definēt 6 Aglonas novada lielākas problēmas, kuru novēršanai ir
jāpievērš īpaša uzmanība izstrādājot Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam:

1. Darbavietu trūkums Aglonas novadā tika uzsvērts kā nozīmīgākā problēma lielākajā daļā anketu,
gan tieši – jautājumā par novada galvenajām problēmām, gan netieši citos jautājumos. Liela daļa
respondentu arī nav apmierināta ar darba drošību, darba apstākļiem un atalgojumiem. Līdz ar to
var secināt, ka visvairāk aptaujas respondentus uztrauc nodarbinātības vides problēmas Aglonas
novadā.

2. Slikts ielu un ceļu stāvoklis neapmierina lielāku daļu respondentu, turklāt liela daļa respondentu
atzīmē, ka ceļu un ielu remonts uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, kā arī piemin ceļu problēmu
ieteikumos novada attīstībai. Līdz ar to zemo ceļu un ielu kvalitāti var uzskatīt par otru svarīgāku
Aglonas novada problēmu.

3. Gandrīz puse aptaujāto nav apmierināti ar veselības aprūpi Aglonas novadā, turklāt respondenti
vairākkārt atzīmēja, ka viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai ir nepieciešama pieeja zobārstniecības,
fizioterapijas, masāžas pakalpojumiem, kā arī veselības aprūpes jomas uzlabošana kopumā.

4. Liela daļa aptaujas dalībnieku nav apmierināti vai nevar sniegt konkrētu viedokli par profesionālo
izglītību, mūžizglītību un interešu izglītību Aglonas novada, līdz ar to var secināt, ka šīs izglītības
jomas nav attīstītas pietiekošā līmenī vai arī iedzīvotāji par tām nav pietiekoši informēti.

5. Gandrīz 40% respondentu atbildēja, ka nejūtas droši Aglonas novadā. Līdz ar to, plānojot Aglonas
novada tālāko attīstību, īpaša uzmanība ir jāpievērš iedzīvotāju drošībai.

6. Infrastruktūras un pakalpojumu objektu nepietiekamība uz kuru aptaujas dalībnieki norādīja
jautājumos par novada lielākām problēmām un nepieciešamiem uzlabojumiem ir īpaši svarīga,
ņemot vērā darba vietu trūkumu. Frizētavas, ķīmiskās tīrītavas, šūšanas, zobārstniecības,
fizioterapijas, masāžas pakalpojumu sniegšanas vietu izveide gan uzlabotu iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, gan arī radītu jaunas darbavietas.

Visus uzdotos jautājumus var sagrupēt 6 kategorijās:

 Transports (ietilpst jautājumi par sabiedrisko transportu, ielu un ceļu stāvokli)
 Komunālie pakalpojumi (komunālie pakalpojumi)
 Pašvaldības darbs (pašvaldības darbs kopumā)
 Izglītība (vispārējā, pirmskolas, mūžizglītība, interešu izglītība, vietējās izglītības atbilstība vietējām

vajadzībām)
 Sociālie jautājumi (sociālā palīdzība un drošība, veselības aprūpe, aktīvās atpūtas un sporta iespējas,

iespēja izpausties kultūrā un sabiedriskajā dzīvē, infrastruktūras piemērotība bērniem, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, senioriem, drošības sajūta)

 Nodarbinātība (drošība darba vietā, atalgojums, iespēja atrast darbu)

Vispārīga priekšstata iegūšanai un kopējās iedzīvotāju apmierinātības noteikšanai tika noteikts vidējais
apmierinošu atbilžu (apmierina un drīzāk apmierina) īpatsvars jautājumos par katru no 6 kategorijām.
Rezultāti apkopoti tabulā 1:
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Iedzīvotāju apmierinātība dažādās kategorijās

Kategorija
Apmierinošu

atbilžu īpatsvars

Transports 50,6%
Komunālie pakalpojumi 55,0%
Pašvaldības darbs 64,4%
Izglītība 57,8%
Sociālie jautājumi 63,0%
Nodarbinātība 16,9%

Tabula 1. Iedzīvotāju apmierinātība dažādās kategorijās.

Aglonas novada iedzīvotāju ieteikumi novada attīstībai

1. Lai Aglonas novads attīstītos un pilnveidotos, būtu vēlams attīstīt un pilnveidot jau esošo, kā arī to
saglabāt un uzturēt kārtībā. Vairāk koncentrēties uz notiekošo pagastos, pilnveidot kultūras dzīvi,
brīvā laika pavadīšanās iespējas, radot labvēlīgo vidi tiem kas dzīvo lauku vidē (sādžās).

2. Darboties iedzīvotāju labā nevis realizēt savas ambīcijas un pierādīt savu varu. Jāattīsta ražošana,
uzņēmējdarbība, jo bez tas Aglonas novads (neliels būdams) ilgi nevarēs pastāvēt. Kvalitatīvs ceļa
segums - Šķeltova - Aglona.

3. Lauksaimniecības uzņēmumu veidošana, lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu
veidošana ar Domes ieguldījumiem pamatkapitālā. Palīdzība lauksaimniecības produkcijas
realizācijā novada iedzīvotājiem. Cīņa ar alkoholismu. Cigarešu un alkohola nelegālo tirdzniecības
vietu likvidēšana.

4. Ņemt vērā, kā ir arī citi pozitīvi domājošie cilvēki, ne tikai deputāti. Lai veicās attīstībā!
5. Vairāk uzmanības pagastiem, palielināt budžetu, labiekārtot pagastus.
6. Aglona jāsākas ar domi, baziliku. Jāuzceļ normāla domes ēka, būs normāli darba apstākļi

darbiniekiem, tad var arī no viņiem prasīt, jo šādos apstākļos darbinieki vergo, atdeves nekādas.
Projekti, Aglonu noturēs. Lai veicas! Lai saprotoši deputāti domei un tautai!

7. Izbeigt ilggadīgo kašķēšanos novada vadošo darbinieku un grupējumu starpā, gudrākos prātus
apvienojot arī spēsiet saskatīt un risināt novada svarīgākas problēmas. Un neaizmirstiet rast
kopsaucēju ar Baziliku vienmēr un visur, jo jēdzieni Aglona un Bazilika ir vienoti un saistīti ne tikai
novada, bet visas Latvijas mērogā.

8. Organizēt lauksaimniecības produkcijas iepirkšanu no iedzīvotājiem.
9. Nodrošināt darbu visiem bezdarbniekiem!
10. Nodrošināt vairāk darbavietu laukos!
11. Nepieciešama palīdzība mājas seguma izveidē, veselības aprūpe, palīdzība malkas piegāde

pensionāriem, kuriem nav savas zemes.
12. Ejiet pie cilvēkiem, uzziniet kas vairāk sāp. Palīdziet uzņēmējiem, iedrošiniet jauniešus uzsākt savu

biznesu.
13. Vairāk domāt par palīdzību cilvēkiem, par darbavietu palielināšanu, nevis par pašlabuma gūšanu,

draugu un radu atbalstu. Biežāk iet pie grēksūdzēm.
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14. Sakārtot novada un ietekmēt valsts ceļu sakārtošanu. Asfaltēt ceļa posmu Aglona-Šķeltova-Izvalta-
Krāslava

15. Grāveros: Uzlabot ciema izskatu (novākt drupas). Atrisināts ūdens apgādes problēmu. Izveidot
pašvaldības pakalpojumu cenrādi. Nepieciešamas darbavietas. Sargāt mežus un ogulājus no
barbariskas iznīcināšanas.

16. Ejiet tuvāk tautai!
17. Panākt lai Aglonas iedzīvotāji, jaunatne nebrauc prom uz lielpilsētām un ārzemēm.
18. Lauksaimniecības attīstība. Jaunu infrastruktūras objektu izveide. Aktīvas atpūtas tūrisms. Iespējas

atrast darbu.
19. Nodrošināt ūdens apgādi Grāveru ciemā. Uzlabot Grāveru ciema ārējo izskatu.
20. Jaunu darbavietu radīšana.
21. Nodrošināt sociālo palīdzību vientuļiem pensionāriem. Palīdzēt ar jumtas seguma uzstādīšanu

Grāveru ciemā, 7.
22. Jaunas darbavietas. Jaunu dzīvokļu māju, lai būtu kur jauniem speciālistiem apmesties kaut vai

iesākumā. Vai sociālā tipa daudzdzīvokļu māju, pensionāriem, kuri vēl negrib dzīvot pansionātā.
Vairāk sakopt savu apkārtni, izravēt gājēju bruģi utt. Novadā obligāti jābūt ugunsdzēsēju brigādei.
Noteikti neaizmirst par cilvēku veselību, jo tikai veseli,  spēcīgi, gudri cilvēki spēs attīstīt novadu.

23. Strādājiet tā, lai mazāk domātu par savu labklājību, bet iejustos cita cilvēka ādā, un kā jums tad
gribētos lai būtu. Labu veiksmi novadā attīstībā.

24. Uzlabot ūdens apgādi un ūdens kvalitāti Grāveru ciemā. Izmantot tukšo zemi lauksaimniecības
kultūru audzēšanai. Uztaisīt jumtu Grāveru ciemā, 3.

25. Aglonas novadam atbalstīt (stipendiju veidā) studējošos inženierzinātņu jomās, mašīnmācībā,
uzņēmējdarbības vadībā un citās Aglonas novadam nepieciešamas izglītības jomas ar domu, ka šie
studenti atgriežas novadā kā jaunie speciālisti.

26. Aglonai jāmainās Eiropas virzienā. Lai veicas tiem, kas dara labus darbus Aglonas attīstības labā.
Aktīvākus gudrākus deputātus. Lai veicas visiem!

27. Informēt plašāk par novada prioritātēm - ekonomiskām iespējām.
28. Jābūt patiesai sadarbībai starp baziliku un Aglonas pagastu. Augsta līmeņa kultūras dzīves vadītāji.

Gudri, tālredzīgie, domājoši deputāti.
29. Ātrāk īstenot projektus, infrastruktūrā, veselībā, izglītība.
30. Lai veicas!
31. Veicināt mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga darbaspēka izveidošanu, prasmju papildināšana un

nostiprināšana. Veidot jaunas darba vietas novadā. Atbalsts privātajam sektoram, atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzsākot saimniecisko darbību.

32. Ir jāuzskata bezdarbniekus par līdzīgiem  cilvēkiem!
33. Likt visas pūles un līdzekļus Aglonas novadā attīstībai, problēmu risināšanai!
34. Darbu!
35. Jaunu darba vietu radīšana.
36. Kontrolēt autobusu pieturu stāvokļi Grāveros. Trūkst visu autobusu kustības saraksts. Novada

iedzīvotāji nav pietiekoši informēti. Organizēt deputātu pieņemšanas dienas pagastos.
37. Apmācību un semināru organizēšanu ES un citu ārvalstu finanšu resursu apguves iespējām, lai

Aglonas novada iedzīvotāji varētu realizēt kādu no savām iecerēm. Iepazīstināt Aglonas iedzīvotājus
ar realizētajiem projektiem un to labumu, ko guva no šiem projektiem. Veicināt pakalpojumu
pieejamību (frizētava), veselības aprūpes jomā (zobārstniecība, fizioterapija). Mācību iestādes
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profesionālo prasmju pilnveidošana. Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību, veicināt
izglītoto un aizbraukušo jauniešu atgriešanos novadā.

38. Atrast kopsaucēju starp domi un deputātiem, (deputāti ir cilvēki - parējie nav nekas). Mēs
ievēlējām tautas kalpus, bet kalpi esam mēs deputātiem: sagatavo, izdomā, izdari, aprēķini,
pasniedz uz paplātes un vēl skaisti uztaisi prezentāciju par savu skaisto ideju, deputāti padomās vai
vēl akceptēt tavu ideju, jo domē valda vēzis, gulbis un līdaka, bet Dievs ir ļoti augstu un cita palīga
mums nav.

39. Katram darīt savu darbu. Mazāk kritikas, vairāk jēgas.
40. Piesaistīt jauniešus, lai nebrauc prom - darbs un atpūta. Rūpēties un palīdzēt maznodrošinātajiem

un senioriem.
41. Attīstīt Aglonas lokālo tūrismu Eiropas līmenī. Savest kārtībā novada ceļus. Interneta pieeju katrā

Aglonas novada mājā. Attīstīt ūdens resursu apsaimniekošanu. Aglona - Latgales atpūtas mītne.
42. Aglonas novadā paralēli jāizveido vēl divas domes: Jauniešu dome un senioru domē, 9 cilvēki katrā

domē, katras domes vadītājs būtu tiesīgs piedalīties domes darbības aktualitātēs un budžeta
veidošanā, sabiedriskajos pasākumos, kultūras sporta un atpūtas pasākumos.

43. Aglonas novadā jādomā par jauniešu nodarbināšanu, lai viņiem dzīve ievirzītos pareizā gultnē, radīt
jaunas darbavietas, patīkama atpūta lai ikkatrs janietis justos brīvi un būtu vajadzīgs savā ciematā,
novadā.

44. Atbalstīt jaunos uzņēmējus, rast idejas jaunām darbavietām.
45. Stabilu un perspektīvu Aglonas novada ekonomiku, iespējas dzīvot un strādāt novadā, kopīgi risināt

problēmas, nodrošināt dzīvi ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa materiālā un sociālā statusa.
46. Veicināt jaunu darbavietu radīšanu novadā
47. Aglonā ir vajadzīgi cilvēki, darbs un atalgojums. Jānovērtē katra ideja, katrs darbs, projekts.

Nenodalīsim domi no iedzīvotājiem tiem jāiet kopsolī.
48. Aglonai izaugsmi, saliedētību. Veiksmi attīstībā!
49. Lai veicas Aglonai!
50. Lai cieņā ir cilvēku viedoklis, lai tiek uzklausīts katrs, kam ir ko teikt!
51. Padomāt, kā izveidot jaunas darbavietas, kā nodarbināt jaunatni. Kad griezies domē pēc padoma,

atbilde viena - nav brīvu līdzekļu.
52. Nepadarīsim Aglonu par cirka arēnu, darīsim labus darbus un domāsim labas domas. Aglona ir

pazīstama visa Eiropā.
53. Aglonas novada domei jāstrādā, lai uzlabotu infrastruktūru, radītu patīkamu vidi, lai attīstītos

tūrisms un citas nozares. Jārūpējas par iedzīvotājiem novadā, arī par strādājošajiem. Lielāks
sociālais atbalsts, atbalsts studentiem.

54. Attīstiet vairākas sabiedrības teritorijas, vietas. Jābūt vairākām darbavietām. Veidot sabiedriskas
klātienes.

55. Budžeta resursu optimizācija un racionālā izmantošana - kāpēc vajadzīgs BSAC? Vai nevar apvienot
abas skolas - Aglonas vidusskolu un internātvidusskolu? Bērnu paliek mazāk, vairāk viņu nepaliks,
ar šādu valsts formālo attieksmi pret cilvēkiem, ģimenēm. Noteikti attīstīt infrastruktūru, sociālos
pakalpojumus, komunālos pakalpojumus. Radīt labvēlīgu vidi cilvēkiem, uzņēmējiem. Domāt par
vidi, tūrismu, mantojuma saglabāšanu, tūrisms ir un var būt attīstoša nozare.

56. Visiem strādāt kopā, nevis atsevišķi!
57. Aglonai nepieciešamas pārmaiņas, jāpievienojas kādam kaimiņu novadam.
58. Lai izdodas grandiozi projekti Aglonas attīstība!
59. Apvienoties ar Dagdas novadu.
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60. Kastulinas pagastu pievienot Dagdas novadam!
61. Stabilu un perspektīvu Aglonas novadu. Jādomā vai līdzekļi jāiegulda esošajam novadam, ja pēc

pāris gadiem atkal paplašina novadus. Jāskatās vairāk nākotnē, manuprāt ir tik daudz dažādu
iespēju, jābūt stabilai komandai. Domes darbinieki, deputāti un vadība - nevis deputāti pret
darbiniekiem, pret vadību utt.

62. Veidot darbavietas, lai jaunieši nebūtu spiesti braukt prom uz ārzemēm darba meklējumos. Pašlaik
pati atrodos ārzemes, ir grūti neatrodoties savā dzimtajā novadā un nestrādājot novada labā.

63. Aglonas novadā vairāk uzmanības jāveltī, tūrismam un tūrismu apkalpojošām nozarēm.


