Aglonas novada pašvaldības normatīvo aktu izdevums
Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam
UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS Nr. 1

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”.

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. 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. – 1.1.3. Vidēja termiņa prioritāte Nr.3 Infrastruktūras
2018. gadam plānoto aktivitāšu izpildes dinamika 2012. attīstība un Vides kvalitātes uzlabošana (VP3)
un 2013. gadā ir apmierinoša.(skat 1. att. ).
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
1. attēls. Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – attīstības projekti Jaunaglonas, Aglonas (II. kārta) un
2018. gadam plānoto aktivitāšu izpildes dinamika 2012 Grāveru (II. kārta) ciemos. 6 Aglonas novada ezeriem izun 2013. gadā.
strādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, vienā
Attīstības programmas rīcības plānā attiecīgi 2 gadu no ūdenstilpēm ielaisti zivju mazuļi.
(2012. un 2013.g.) periodā tika plānots uzsākt 82 aktivitā- Lai uzsāktu uzdevuma „Satiksmes drošības un organizāšu izpildi. Rezultātā 50 (61%) aktivitātēm ir uzsākta izpil- cijas uzlabošana” īstenošanu tika ieguldīti apjomīgi ES
de, 14 (17%) aktivitātes ir īstenotas, 18 (22%) aktivitātēm fondu un pašvaldības finanšu līdzekļi. No 2012. – 2013.
nav uzsākta izpilde. 12 aktivitātēm, kuru izpilde vēl nav gadam Šķeltovas, Priežmales un Aglonas ciema ielās
uzsākta, plānotais īstenošanas periods ilgst līdz pat plāno- veikti rekonstrukcijas darbi, uzklāts asfalta segums, atšanas dokumenta noslēguma termiņam – 2018. gadam. jaunots gājēju celiņš un ierīkots apgaismojums. Aglonā,
Līdz ar to konkrēta rīcība šo aktivitāšu īstenošanai tiks Daugavpils ielā uzstādīta zīme “Iebraukt aizliegts”, Jauveikta turpmākajos gados, attiecīgi pašvaldības iespējām naglonas ciemā izveidots gājēju celiņš – veloceliņš, labun piedāvātajiem ES fondu projektu uzsaukumiem. Salī- iekārtota sabiedriskā transporta pieturvieta. Rekonstruēts
dzinoši nelielam attīstības programmā norādītajam akti- Sakovas – Akmeneicas tilts Grāveru pagastā.
vitāšu skaitam – 6 rīcībām nav uzsākta izpilde plānotajā Aktivitātes īstenošanu karjeru apsaimniekošanai (Staškelaika periodā (2012. un 2013.gadā). Nav uzsākta izpilde viču karjera ģeoloģiskā izpēte) plānota uzsākt 2014. gadā.
sekojošām aktivitātēm:
Plānošanas dokumenta izvirzītā uzdevuma „Teritorijas
1.Jauno uzņēmēju atbalsts – grantu konkurss (plānots iz- labiekārtošana” īstenošanai 2013. gadā Aglonā izveidota
sludināt 2014. gadā);
slēpošanas un nūjošanas trase, kā arī atjaunota Cirīša eze2.Konkursa atjaunošana par sakoptāko īpašumu Aglonas ra dabas taka. Atjaunots Šķeltovas basketbola laukums.
novadā;
Labiekārtotas 3 peldvietas Aglonas, Grāveru un Šķelto3.Alternatīvās enerģijas programma 2013.-2016. gadam; vas ciemos. Regulāri tiek novākti bīstamie koki Aglonas
4.Civilās aizsardzības plāna izstrāde, apstiprināšana novada ciemos. Uzsākts darba pie kopējas datu bāzes
(2014. gadā Aglonas novada domē uzsāka darbu civilās izveides (mājsaimniecību noslēgtie/neslēgtie līgumiem
aizsardzības speciālists);
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu). Katru gadu
5.Jauniešu politikas koncepcijas izstrāde (2014. gadā Aglonas novada iedzīvotāji piedalās Lielajā talkā. Aglo-
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nas 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.

