
Aglonas novada pašvaldības normatīvo aktu izdevums
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)

P - - 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

P P L (labi) Interneta portāli

3 Valstu skaits, uz kurām produkciju 
eksportē novada ražotāji 2  (Vācija, Lietuva) 2 (Vācija, Lietuva) P Bi B (bez izmaiņām) UAC (Uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs) 

4 Pārvaldības komunikācija iedzīvotāju 
vērtējumā Drīzāk apmierina Drīzāk apmierina P Bi B (bez izmaiņām) Iedzīvotāju

aptaujas anketas*

5 Novada uzņēmēju ekonomiskās darbības 
rādītāji kopumā un svētceļojumu sezonā

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

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

P -
UAC

(skat. sadaļu „IETEI-
KUMI”)

6 Svētceļnieku/ tūristu atsauksmes par pak-
alpojumu kvalitāti Drīzāk apmierina Drīzāk apmierina P Bi B (bez izmaiņām) UAC*

7 Talku dalībnieku skaits un viņu savākto 
atkritumu apjoms

105 dalībnieki, 
savākti 670 maisi

198 dalībnieki,
savākti 1020 maisi P P L (labi) Komunālais dienests, 

pārvaldes
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 - 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

Cirīšu ezers: suspendētās vielas - 3.0, 
BSP5 - <3.0,  amonija joni - 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 , Il-
zes - Geraņimovas ezers: suspendētās 
vielas - 3.5, BSP5 - <3.0,  amonija joni 
- 0.02, nitrātjoni -0,01, kop. P - 0.04, 
izšķīdušais O2 - 9.3

S S L (labi) SIA „Krāslavas ūdens”

10 Izsniegto makšķerēšanas atļauju skaits 0 0 P S S (slikti) UAC

11 Izsniegto zvejas licenču skaits - - - - -
Zvejas licences izsniedz 
reģionālā vides pārvalde

(skat. sadaļu „IETEI-
KUMI”)

12 Izsniegto speciālo atļauju (licenču) 
komercdarbībai zvejniecībā skaits 3 0 P S S (slikti) UAC

13 Noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu skaits 94 80 P S S (slikti) UAC

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 P P L (labi)

APVN (Attīstības un 
projektu vadības nodaļa), 

UAC, pārvaldes
Vidēja termiņa prioritāte Nr.3  Infrastruktūras attīstība  un Vides kvalitātes uzlabošana ( VP3)

17 Mājsaimniecību daļa, kas pieslēgtas 
kanalizācijas tīkliem 485 489 P P L (labi) Aglonas novada dome

18 Mājsaimniecību daļa, kurās ir videi 
draudzīgi notekūdeņu risinājumi 590 594 P P L (labi) Aglonas novada dome

19 Mājsaimniecību daļa, kurām ir līgums ar 
atkritumu apsaimniekotāju 356 361 P P L (labi) SIA “DOVA”, pārvaldes

20 Iedzīvotāju daļa, kurus aptver atkritumu 
šķirošanas sistēma 0 0 P Bi B (bez izmaiņām) Komunālais dienests

21
Apbūves teritoriju daļa, kas aptverta ar 
ūdensvada un kanalizācijas pakalpoju-
miem 
(Ciema apkalpes zona, %)

Ūdensvads 
(Šķeltovā-99,53%,
Priežmalē- 95%,
Aglonā-68%, 
Grāveros-88%,
Jaunaglonā-60%),
Kanalizācija 
(Šķeltovā-94%,
Priežmalē- 79%,
Aglonā-60%, 
Grāveros-53%,
Jaunaglonā-40%)

Ūdensvads 
(Šķeltovā-99,53%,
Priežmalē- 95%,
Aglonā-68%, 
Grāveros-88%,
Jaunaglonā-60%),
Kanalizācija 
(Šķeltovā-94%,
Priežmalē- 79%,
Aglonā-60%, 
Grāveros-58%,
Jaunaglonā-40%)

P P L (labi) Aglonas novada dome

22
Iedzīvotāju daļa (skaits), kas nodrošināta 
ar ūdensvada un kanalizācijas pakalpo-
jumiem

Ūdensvads – 1462
Kanalizācija - 1213

Ūdensvads - 1462
Kanalizācija -1223 P P L (labi) Aglonas novada dome
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