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Attīstības stratēģija

Ilgtermiņa plānošanas dokuments 25 gadiem:
ilgtermiņa attīstības redzējums, vīzija, mērķi,
prioritātes, specializācija un telpiskās attīstības
perspektīva.

Aglonai jau ir attīstības programma (2012.-
2018.gadam).

Šobrīd top attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam.
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Labie attīstības principi

• Mazos reģionos kopienas attīstība un ekonomikas attīstība ir cieši saistīti;
• Mazās lauku pilsētas ar ievērojamākajiem attīstības iznākumiem ir proaktīvas,

uz nākotni vērstas un tās pieņem izmaiņas un uzņemās risku;
• Sekmīgas ekonomikas attīstības stratēģijas balstās uz plaša redzējuma vietējo

vīziju;
• Plaši definējot reģiona priekšrocības un iespējas, var nonākt pie inovatīvām

stratēģijām kas sekmīgi izmanto kopienas konkurences priekšrocības;
• Inovatīva pārvalde, partnerība un aktīvas organizācijas būtiski ceļ kopienas

ekonomiskās izaugsmes kapacitāti;
• Efektīvas kopienas identificē, mēra un svin īstermiņa sasniegumus, lai

ilgtermiņā uzturētu atbalstu kopienas ekonomikas attīstībai;
• Efektīva novada ekonomikas attīstība ietver vispusīgu stratēģiju komplektu,

nevis saskaldītu pieeju.

Lambe Will. Small Towns, Big Ideas: Case Studies in Small Town Community Economic Development. N.C. Rural
Development Center. 2008. 3.-9.lpp. Pieejams: http://www.sog.unc.edu/programs/cednc/stbi/pdfs/stbi_final.pdf
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Stratēģijas izstrādes gaita

• Līdz šim izdarītais:
• Saistīto plānošanas dokumentu izpēte,
• 5.jūnijs – intervijas ar iedzīvotājiem,
• 6.jūnijs – darba grupas seminārs,
• 10.jūnijs – aptaujas anketas izplatīšana,
• 15.jūlijs – 1.redakcijas iesniegšana,
• 30.jūlijs – domes sēdes lēmums par 1.redakcijas nodošanu

publiskajai apspriedei
• 26.augusts – publiskā apspriede.
Turpmāk plānotais
• 10.oktobris – gala redakcijas iesniegšana.
• Novembris – gala redakcijas saskaņošana un

apstiprināšana.
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Novada vīzija un stratēģiskie mērķi 2037

Aglonas novads 2037.gadā ir garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas,
saliedētas, latgaliskas lauku kopienas centrs.

Saliedēta un sociāli līdzsvarota kopiena.
 Pašvaldība darbojas kā kopienas vienotājs, dažādu grupu sadarbības un dialoga veicinātājs.

Patīkama un ērta dzīves vieta
 Novada vērtību saglabāšana. Pievilcīgas darba un rekreācijas vides veidošana
 To par mājvietu izvēlas daudzi ticīgie jaunieši, kas vēlas dzīvot modernos, garīgi spēcinošos

Latvijas laukos.
Ilgtspējīgas attīstības teritorija

 izglītojamie var iegūt kvalitatīvu izglītību, vismaz 30-40% jauniešu atgriežas dzīvot pēc
augstākās izglītības iegūšanas

 Uzņēmējdarbības specializācijas veicināšana.
Saimnieciski aktīvi iedzīvotāji

 Novada iedzīvotāji ir atvērti jaunām iniciatīvām un labvēlīgi raugās uz uzņēmējiem un motivē
jauniešus – potenciālos un topošos uzņēmējus – riskēt un mēģināt veidot jaunus
uzņēmumus.

Sakrālā tūrisma centrs Ziemeļeiropā
 Aglona ir Ziemeļeiropas katoļu pulcēšanās lielākais centrs.
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Novada ekonomiskā specializācija

Starptautiskā
mērogā

 Dabas, sakrālais tūrisms.
 Ziemeļeiropas katolicisma centrs.

Nacionālā
mērogā

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

Vietējā un
reģionālā
mērogā

 Dabas un sakrālais tūrisms. Sakrālais kultūrvēsturiskais
mantojums

 Bioloģisku produktu ražošanu. Zivjsaimniecības un
akvakultūras attīstība. Mājražošanas attīstība.
Amatniecības un lauku sētu attīstība.

 Smilts, grants, kaļķa, sapropeļa ieguve.
 Latgaliskās materiālās un nemateriālās kultūras centrs.

Latgaliskās izglītības piedāvājums.
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Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 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.
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Telpiskais attēlojums: prioritāri attīstāmāsteritorijas un telpiskās attīstības perspektīvaTelpiskais attēlojums: prioritāri attīstāmāsteritorijas un telpiskās attīstības perspektīva
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Aglonas novada ilgtermiņa pārmaiņu procesa kopsavilkums

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.
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Publiskās apspriedes rezultātiPubliskās apspriedes rezultāti
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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%
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Paldies!


