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APSTIPRINĀTS
Aglonas novada domes 

sēdē 2014.gada 29.decembrī
protokols Nr.27, §5.

Aglonas novada pašvaldības   saistošie noteikumi  Nr.17 “Grozījumi Aglonas novada 
domes pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Aglonas novada domes budžets 
2014.gadam””.

Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās

daļas 2.punktu un 46.pantu

Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2014.gada budžetā: 
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada 
pamatbudžeta grozījumu Aglonas novada domes 29.12.2014. sēdes protokols Nr.27 - 
9 - ieņēmumos palielinājumu 199015 EUR apmērā, aizņēmumu samazinājumu 35869 
EUR apmērā. Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 4923973 
EUR , aizņēmumu saņemšana 169173 EUR , naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikums gada sākumā 393429 EUR . Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā
aizņēmumu saņemšana un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) ir 
5486575 EUR ; 
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada 
pamatbudžeta grozījumu izdevumos samazinājumu 263459 EUR apmērā, atlikuma 
palielinājumu perioda beigās 426606 EUR apmērā, aizdevumu atmaksas 
samazinājumu 1 EUR apmērā. Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. 
grozījumi, ir 4757421 EUR, aizņēmumu atmaksa 281544 EUR, atlikums gada beigās, 
ar grozījumiem, sastāda 447610 EUR. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 
5486575 EUR; 
1.3.Aglonas novada domes pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 
“Pamatbudžets, 2014.gads’’(3.aile). Pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā 
Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ (4.aile). Pielikums Nr.1 “Pamatbudžets, 2014. 
gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem 
noteikumiem.
 2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. Speciālā 
budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) grozījumu ieņēmumos palielinājumu 706 EUR 



apmērā. Kopējā speciālā budžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 183079 EUR, 
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 21122 EUR. Speciālā budžeta 
ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada 
sākumā) ir 204201 EUR; 
2.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada speciālā 
budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) grozījumu izdevumos samazinājumu 17974 
EUR apmērā un līdzekļu atlikuma gada beigās palielinājumu 18680 EUR apmērā. 
Kopējā speciālā budžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 181369 EUR, atlikums 
gada beigās 22832 EUR. Speciālā budžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas 
līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās) ir 204201 EUR; 
2.3. Aglonas novada domes speciālais budžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā 
Nr.3-SB ”Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(12.aile). 
Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.3- SB “Speciālais budžets (t.sk. 
ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(13.aile). Pielikums Nr.3-SB “Speciālais budžets 
(t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu 
sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
3.1. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un 
apstiprinātajiem projektiem detalizēti atspoguļots Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 5.ailē 
(ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2- Pārvaldes 5.ailē (izdevumu funkcionālās 
klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu 6.ailē.
3.2. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības 
iestādēm, struktūrvienībām un projektiem atspoguļots Pielikumos „Iestādes 
ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2014.gadam”.
4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par 
pašvaldības budžeta grozījumiem, tajā skaitā: Pielikumu Nr.1 “Pamatbudžets 
(kopsavilkums), 2014.gads’’; Pielikumu Nr.3-SB „Speciālais budžets”, 2014.gads, 
lietvedības un komunikācijas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
5. Aglonas novada domes budžeta grozījumu kopsavilkuma projektu „Pielikums Nr.1 
“Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads’’, Pielikums Nr.3-SB “Speciālais budžets”,
detalizētos budžeta ieņēmumu un izdevumu grozījumu pielikumus EKK, FKK 
skatījumā ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un “Pielikums Nr.2- Pārvaldes’’, kā arī 
paskaidrojuma rakstu, pievienot domes sēžu protokolu pielikumos. 
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