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LLAATTVVIIJJAASS  RREEPPUUBBLLIIKKAA  

AAGGLLOONNAASS  NNOOVVAADDAA  DDOOMMEE  
 

Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov.,  LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lv 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     

 

2010.gada 11.oktobrī                                                                                                               Nr.26 
 

Sēde sasaukta plkst.9:00 

Sēdi atklāj plkst.9:00 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Beķis. 

Protokolē – I.Rutka. 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Anita   
                  Anna Bartuša, Didzis Vanags, Jānis Rutka, Ingūna Barkeviča, Vadims Krimans, Iveta   

                  Soldāne, Ainārs Streļčs, Aivars Kluss.  
 

Sēdē nepiedalās: 2 novada domes deputāti: Andris Ruduks, Andris Girss. 
 

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure. 
 

Sēdes vadītājs A.Beķis aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,  
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 2 
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

                                                               
Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos . 

2. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada budžetā. 

 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

1. § 

 Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos. 

(Ziņo: V.Lielcepure) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, J.Rutka, A.Badūns, D.Vanags, I.Soldāne. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, 
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       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,  
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas 
– 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes administrācijas iestāžu,   

    struktūrvienību štatu sarakstos ar atalgojumiem darbiniekiem: (Pielikumā) 

         1.1. Aglonas novads SAC „Aglona” (sākot ar 01.10.2010.) 

         1.2. Aglonas internātvidusskola ( sākot no 21.10.2010.)  

         1.3. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs (sākot ar 01.11.2010.) 

   1.4. BSAC „Somerseta” (sākot ar 01.10.2010.)   

         1.5. Aglonas vidusskola (sākot ar 01.10.2010.) 

         1.6.  Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde (sākot ar 01.11.2010.) 

         1.7. Aglonas novada kultūras centrs (sākot ar 01.10.2010.)  

         1.8. Aglonas novada bāriņtiesa (sākot ar 01.12.2010). 

 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2. § 

 Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada budžetā. 

(Ziņo: V.Lielcepure) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

2.1. Par budžeta izpildi. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu: 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.10.2010. ieņēmumos LVL 2261293 (tajā skaitā konsolidācija LVL 394456) , 
saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.10.2010. izdevumos LVL 2106400 (tajā skaitā konsolidācija LVL 394456) un 
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.10.2010. LVL 499071, saskaņā ar pielikumu 

‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2010. LVL 257132, atmaksāto 
aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2010. LVL 89357 (naudas plūsma),  143979 (aizņ.dzēš. no 

proj., bezskaidras naudas darīj.), kopā 233208 LVL saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 
aizņēmumiem’’; 

4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 
izpildi uz 01.10.2010. ieņēmumos LVL 62661, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta 
izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 
izpildi uz 01.10.2010. izdevumos LVL 49799 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.10.2010. LVL 41706, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-
SB). 
 

1.variants 

2.2.Par budžeta grozījumiem  1. variants, ar 2 bezalgas atv. dienām. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, 30.pantu, „Likuma par budžetu un 
finanšu vadību” 41.(1) pantu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

2.punktu, 
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Aglonas novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Aglonas novada domes   

         saistošajos noteikumos Nr.7 „Aglonas novada domes budžets””. 
 

Par Aglonas novada budžetu 2010.gadam 
 

  Izdoti pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu  

  2.   Veikt grozījumus Aglonas novada domes 2010.gada budžetā: 
 

2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 
ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi,  LVL 2885626 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290) un 
aizņēmumu saņemšanu LVL 352113  saskaņā ar pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets’’(7.aile), 

pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. LVL 3414142 (tajā skaitā konsolidācija 
LVL 511290); 

2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 
izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 3219467 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290), 
aizņēmumu atmaksu  LVL 106022 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 

31.12.2010. LVL 88653(atlik. no avansa maks. un proj. ieņ., pār.), saskaņā ar pielikumu Nr.1 
‘’Pamatbudžets’’(7.aile), pamatbudžeta izdevumu kopsumma kopā ar aizņ.atmaksu un 

atl.g.b. LVL 3414142 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290); 
2.3.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā budžeta 
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3 ‘’Speciālais budžets’’(5.,6.aile). 

2.3.1. palielināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumus par saņemto 

ziedojumu summu LVL 450, EKK 23.4.1.0. 

2.3.2. palielināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumus par saņemto 

ziedojumu summu LVL 450, EKK 1119 LVL 363, EKK 1210 LVL 87.  

2.3.3. apstiprināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumus saskaņā ar FKK 

09.210 LVL 450 Grāveru pamatskolai. 

2.4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību budžetus (bez SAC 
‘’Aglona’’, Aglonas internātvidusskolas) ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar Pielikumu Nr.4.  

2.5. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas budžetu ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar 
pielikumu ‘’Resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2010.gadam’’; 

2.6. Apstiprināt SAC ‘’Aglona’’ budžetu ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar pielikumu 
‘’Plānotā  SAC Aglona izdevumu tāme 2010.gada oktobrim-decembrim’’. 
 

2.variants 

2.3. Par budžeta grozījumiem  2. variants, atceļot 2 bezalgas atv. dienas . 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, 30.pantu, „Likuma par budžetu un 
finanšu vadību” 41.(1) pantu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

2.punktu, 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Aglonas novada domes   

         saistošajos noteikumos Nr.7 „Aglonas novada domes budžets””. 
 

Par Aglonas novada budžetu 2010.gadam 
 

  Izdoti pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu  
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  2.   Veikt grozījumus Aglonas novada domes 2010.gada budžetā: 
 

2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 

ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi,  LVL 2885626 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290) un 
aizņēmumu saņemšanu LVL 352113  saskaņā ar pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets’’(7.aile), 
pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. LVL 3414142 (tajā skaitā konsolidācija 

LVL 511290); 
2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 

izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 3223789 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290), 
aizņēmumu atmaksu  LVL 101700 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 
31.12.2010. LVL 88653(atlik. no avansa maks. un proj. ieņ., pār.), saskaņā ar pielikumu Nr.1 

‘’Pamatbudžets’’(7.aile), pamatbudžeta izdevumu kopsumma kopā ar aizņ.atmaksu un 
atl.g.b. LVL 3414142 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290); 

2.3.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā budžeta 
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3 ‘’Speciālais budžets’’(5.,6.aile). 
2.3.1. palielināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumus par saņemto 

ziedojumu summu LVL 450, EKK 23.4.1.0. 

2.3.2. palielināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumus par saņemto 

ziedojumu summu LVL 450, EKK 1119 LVL 363, EKK 1210 LVL 87.  

2.3.3. apstiprināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumus saskaņā ar FKK 

09.210 LVL 450 Grāveru pamatskolai. 

2.4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību budžetus (bez SAC 
‘’Aglona’’, Aglonas internātvidusskolas) ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar Pielikumu Nr.4.  

2.5. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas budžetu ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar 
pielikumu ‘’Resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2010.gadam’’; 
2.6. Apstiprināt SAC ‘’Aglona’’ budžetu ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar pielikumu 

‘’Plānotā  SAC Aglona izdevumu tāme 2010.gada oktobrim-decembrim’’. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ir pret sagatavoto lēmumprojektu, jo tas nav izskatīts atkārtoti 

Finanšu komitejā.” 
 

V.Krimana priekšlikums ir aicināt uz Finanšu komiteju iestāžu vadītājus un pagastu 

pārvaldniekus un runāt par budžeta izpildi. 
 

Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure informē, ka piektdien, 8.oktobrī, ir ieskaitīti 35 000 Ls 
autobusa iegādei, tāpēc būtu nepieciešams iekļaut budžeta grozījumos šo summu. 
 

Deputāti vienojas iekļaut 35 000 Ls pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos autotransporta 
iegādei. 

 

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.variantu: 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, A.Beķis,     
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 5 (A.Badūns, A.Bartuša, 

I.Barkeviča, D.Vanags, I.Soldāne ), neapstiprina augstākminētā lēmumprojekta 1.variantu. 

 

A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2.variantu: 
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       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 4 (A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 6 (I.Reščenko, A.Kluss, A.Streļčs,  
D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne ), neapstiprina augstākminētā lēmumprojekta 2.variantu. 

 

A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Daži deputāti iebilst, ka nav izpratuši sagatavoto lēmumprojektu par budžeta grozījumiem, tāpēc 
ir nobalsojuši, neizprotot sagatavoto lēmumprojektu. 
 

Deputāta A.Badūna priekšlikums ir pārbalsot sagatavotā lēmumprojekta abus variantus. 
 

Deputāta J.Rutka priekšlikums ir nobalsot par pārbalsošanu. 
 

Deputāti balso par J.Rutka priekšlikumu. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,  

A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs, D.Vanags); pret – 1 
(V.Krimans); atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

   
           1. Veikt atkārtotu balsošanu par sagatavotā lēmumprojekta 1. un 2.variantu. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.variantu: 

 

2.1. Par budžeta izpildi. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu: 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,  
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas 

– 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.10.2010. ieņēmumos LVL 2261293 (tajā skaitā konsolidācija LVL 394456) , 
saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 

2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 
izpildi uz 01.10.2010. izdevumos LVL 2106400 (tajā skaitā konsolidācija LVL 394456) un 
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.10.2010. LVL 499071, saskaņā ar pielikumu 

‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2010. LVL 257132, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2010. LVL 89357 (naudas plūsma),  143979 (aizņ.dzēš. no 
proj., bezskaidras naudas darīj.), kopā 233208 LVL saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 
aizņēmumiem’’; 

4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 
izpildi uz 01.10.2010. ieņēmumos LVL 62661, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta 

izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 
izpildi uz 01.10.2010. izdevumos LVL 49799 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.10.2010. LVL 41706, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-
SB). 

 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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 1.variants 

2.2.Par budžeta grozījumiem  1. variants, ar 2 bezalgas atv. dienām. 
 

    Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,  
     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,  

A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas 
– 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Aglonas novada domes   

         saistošajos noteikumos Nr.7 „Aglonas novada domes budžets””. 
 

Par Aglonas novada budžetu 2010.gadam 
 

  Izdoti pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu 

  2.   Veikt grozījumus Aglonas novada domes 2010.gada budžetā: 

2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 
ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi,  LVL 2885626 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290) un 

aizņēmumu saņemšanu LVL 352113  saskaņā ar pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets’’(7.aile), 
pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. LVL 3414142 (tajā skaitā konsolidācija 

LVL 511290); 
2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 
izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 3219467 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290), 

aizņēmumu atmaksu  LVL 106022 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 
31.12.2010. LVL 88653(atlik. no avansa maks. un proj. ieņ., pār.), saskaņā ar pielikumu Nr.1 

‘’Pamatbudžets’’(7.aile), pamatbudžeta izdevumu kopsumma kopā ar aizņ.atmaksu un 
atl.g.b. LVL 3414142 (tajā skaitā konsolidācija LVL 511290); 
2.3.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā budžeta 

grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3 ‘’Speciālais budžets’’(5.,6.aile). 
2.3.1. palielināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumus par saņemto 

ziedojumu summu LVL 450, EKK 23.4.1.0. 

2.3.2. palielināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumus par saņemto 

ziedojumu summu LVL 450, EKK 1119 LVL 363, EKK 1210 LVL 87.  

2.3.3. apstiprināt speciālā budžeta (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumus saskaņā ar FKK 

09.210 LVL 450 Grāveru pamatskolai. 

2.4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību budžetus (bez SAC 
‘’Aglona’’, Aglonas internātvidusskolas) ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar Pielikumu Nr.4.  
2.5. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas budžetu ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar 

pielikumu ‘’Resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2010.gadam’’; 
2.6. Apstiprināt SAC ‘’Aglona’’ budžetu ar grozījumiem pa EKK saskaņā ar pielikumu 

‘’Plānotā  SAC Aglona izdevumu tāme 2010.gada oktobrim-decembrim’’. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

A.Beķis ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA: plkst.9:50 
 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks:         _____________________ A.BEĶIS 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA:                                ______________________ I.RUTKA 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


