5

Aglonas novada pašvaldības normatīvo aktu izdevums
Nr.
p.k.

Rādītājs

23

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

24

Iedzīvotāju daļa, kas šķiro atkritumus

25

2012
Aglona -200m3/dnn
Šķeltova- 50 m3
Priežmale - 10 m3/dnn
Grāveri un Jaunaglona –NAI nedarbojas, kanalizācija tiek izsūknēta

0
770 m² māja
Siltumapgādei piesaistīto telpu platības un Aglonā
1.6078
euro
+ 12% PVN
siltumapgādes tarifi

2013
Aglona -200m3/dnn
Šķeltova- 50 m3
Priežmale - 10 m3/dnn
Grāveri -35 m3/dnn
Jaunaglona –NAI nedarbojas,
kanalizācija tiek izsūknēta
0
Aglonā 770 m² māja
1.6078 euro + 12% PVN

P60 (Dagda - Aglona) - 809, P62
P60 (Dagda - Aglona) - 748, P62
(Krāslava
Preiļi
Madona,
2011.g.)
(Krāslava - Preiļi - Madona) - 1738,
26
764, V636 (Krāslava - Izvalta - Šķeltova V636 (Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona) -324
Aglona) - 327
Vidēja termiņa prioritāte Nr.4 Efektīvas pārvaldes nodrošināšana (VP4)
Pārvaldības darba vērtējums iedzīvotāju
28
Drīzāk apmierina
Apmierina
skatījumā
Pašvaldības realizēto sociālās un tehniskās 6
29
11
infrastruktūras projektu skaits
Pašvaldības realizēto sociālās un tehniskās
infrastruktūras projektu finansējuma
30
174 742,27 LVL
1 145 881,25 LVL
apjoms un tā ieguves un izlietošanas
struktūra
Vidēja termiņa prioritāte Nr. 5 Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana (VP5)
Skolēnu skaits mācību iestāžu
1kl.-36
1kl.-17
32
indikatorklasēs (pirmā un pēdējā)
9 un12 kl. - 43
9 un12 kl. - 48
Satiksmes intensitāte būtiskajos ceļu
posmos
(aut./dienn.)

Plānotais Tendence

Novērtējums atbilstoši
plānotajam

Avots

P

P

L (labi)

Aglonas novada dome

P

S

S (slikti)

Komunālais dienests

P

Bi

B (bez izmaiņām)

Komunālais dienests

P

P

L (labi)

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

P

P

L (labi)

Iedzīvotāju
aptaujas anketas*

P

P

L (labi)

APVN

P

P

L (labi)

APVN

P

S

S (slikti)

Izglītības iestādes

33

Papildizglītības dažādu formu izmantotāju skaits

-

P

-

-

34

Papildizglītības izmantotāju skaits, kas
iebrauc novadā no citurienes

-

P

-

-

-

APVN, UAC
Rezultatīvais rādītājs
pārāk vispārināts (skat.
sadaļu „IETEIKUMI”)
APVN, UAC
Rezultatīvais rādītājs
pārāk vispārināts
(skat. sadaļu „IETEIKUMI”)

Vidēja termiņa prioritāte Nr. 6 Sociālās, veselības un sporta infrastruktūras sakārtošana (VP6)
36

Iedzīvotāju skaits apdzīvotās vietās

2487

2470

P

S

S (slikti)

37

Iedzīvotāju cikliskā migrācija ārpus novada pēc noteiktiem pakalpojumiem
Iedzīvotāju apmierinātība ar pieejamo
pakalpojumu spektru un kvalitāti
Apgūto līdzekļu apjoms, to veidošanās un
izlietojuma struktūra (Aglonas novada
domes budžeta faktiskie izdevumi
(LVL)***

Konstants

Konstants

Bi

Bi

L (labi)

Drīzāk apmierina

Drīzāk apmierina

P

Bi

B (bez izmaiņām)

Pārvaldes, Aglonas
novada dome
Iedzīvotāju
aptaujas anketas*
Iedzīvotāju
aptaujas anketas*

2 973 009

3 128 268

P

P

L (labi)

Finanšu nodaļa

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”)

P

Bi

B (bez izmaiņām)

Sociālais dienests

38
39

40

Sociālās infrastruktūras iestāžu
komplektācija (skaits)

Sadaļās “Plānotais/Tendence” lietotie apzīmējumi: P - pieaugums, S - samazinājums, Bi - bez izmaiņām, “-” - nav datu.
* 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”.
SECINĀJUMI
11 sociālās un tehniskās infrastruktūras projektus, nekā 2012. gadā.
•tūristu skaits Aglonas novadā.
Kopumā Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Aglonas novada dome 2013.gadā apguvusi lielāku līdzekļu apjomu.
2. Rezultatīvo rādītāju „Izsniegto zvejas licenču skaits” un „Saimnieplānoto aktivitāšu izpildes dinamika 2012. un 2013. gadā ir apmierino- 2013. gadā samazinājies noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas cības nozvejas vērtība (naudas izteiksmē)” uzskaite pašvaldībā netiek
ša.(skat 1. att. ). Nozīmīgākā negatīvā tendence Aglonas novada attīstī- līgumu skaits un izsniegto speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai veikta. Lai sekmētu optimālāku virszemes ūdens apsaimniekošanas
bai ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Turpina samazināties arī skolē- zvejniecībā skaits.
datu pārraudzību, nepieciešams papildināt uzraudzības ziņojumu ar
nu skaits izglītības iestādēs, īpaši pamatskolu pirmajās klasēs.
„Aglonas” nosaukums tiek biežāk lietots pazīstamākajos informatīvajos sekojošiem rezultatīvajiem rādītājiem:
Aglonas novada iedzīvotāju viedoklis par Aglonas novada pakalpoju- interneta portālos un meklētājos.
– Izsniegto speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā skaits;
mu klāsta pieejamību un kvalitāti, domes darbu un komunikāciju divu Lielākā daļa Aglonas novada iedzīvotāju dzīvo ciemos.
– Noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu skaits.
gadu laikā nav zīmīgi mainījies, tas ir drīzāk apmierinošs.
Rīcību plānā 2014.-2018.g. paredzēto aktivitāšu faktiskais realizācijas 3. Rezultatīvie rādītāji „Papildizglītības dažādu formu izmantotāju
Pieaudzis Lielās talkas dalībnieku skaits un savākto atkritumu apjoms laiks būs daļēji atkarīgs no pieejamā finansējuma un programmām skaits” un „Papildizglītības izmantotāju skaits, kas iebrauc novadā no
Aglonas novadā.
2014.-2020.gada plānošanas periodā.
citurienes” nav skaitliski izmērāmi, rezultātā nevar sniegt viegli uztvera2013. gadā izveidotas 3 jaunas atpūtas vietas pie Aglonas novada ezemu un saprotamu informācija par papildizglītību nodrošinājumu Agloriem.
IETEKUMI
nas novadā. Jāveic norādīto indikatoru maiņa pret rādītāju „Izglītojošo
Aglonas novadā nav pieejams sadzīves atkritumu šķirošanas pakalpo- 1. Lai sekmīgāk identificētu pozitīvās vai negatīvas pārmaiņas Aglonas pasākumu skaits Aglonas novadā”.
jums (atsevišķi konteineri).
novada sociālajā un ekonomiskajā situācijā, nepieciešams papildināt vi- 4. Aktualizēt informāciju Aglonas novada attīstības programmas 2012.Pieaug mājsaimniecību skaits, kurām noslēgts līgums ar SIA „DOVA” dēja termiņa prioritāšu rezultatīvos rādītājus ar sekojošiem teritorijas 2018 gadam I. sējumā. “Novada situācijas apraksts”.
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
attīstības rādītājiem:
5. Rīcības plāna aktualizēšanas gadījumā jāprecizē arī noteiktie attīstības
Ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi pieejami lielākajai daļai Aglo- •iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu periodā,
programmas uzraudzības rādītāji – indikatori, atbilstoši esošajai situānas novada ciema iedzīvotāju.
•bezdarba līmenis,
cijai.
Lielāka Grāveru ciema iedzīvotāju daļa tiek nodrošināta ar kanalizācijas •iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju,
6. Izņemt no rīcības un investīciju plāniem jau īstenotās aktivitātes.
un uzlabotiem ūdensvada pakalpojumiem.
•demogrāfiskās slodzes līmenis,
7. Jaunas aktualizētas investīciju programmas izstrādē 2014. gadā, jā2013.gadā uzlabota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda Grāveru cie- •nodarbinātības līmenis,
balstās uz iespējamai informācijai par 2014.-2020.gada Eiropas Savienīmā.
•ekonomiski aktīvās statistikas vienības – uzņēmumu skaits Aglonas bas fondu prioritāšu atbalsta virzieniem un finanšu resursiem
Pieaugusi satiksmes intensitāte būtiskākajos Aglonas novada ceļu pos- novadā,
8. Gadījumā, ja informāciju par attīstības programmas noteiktajiem inmos 2013.gadā.
•iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo,
dikatoriem nav iegūstama, jāprecizē arī noteiktie attīstības programmas
2013.gadā apgūts lielāks ES finansējuma apjoms pašvaldībai realizējot •teritorijas attīstības indekss,
indikatori.

