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APSTIPRINĀTS
Aglonas novada domes 

sēdē 2016.gada 27.janvāra
protokols Nr.2, §10.

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1

 “AGLONAS NOVADA DOMES BUDŽETS 2016. GADAM”

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

daļas 2.punktu un 46.pantu

Aglonas novadā, 2016

http://www.aglona.lv/


1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2016.gada pamatbudžetu ieņēmumos  
      3366404 euro apmērā,  naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 221322 eiro           
      apmērā, aizdevumu saņemšanu 80168 eiro apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr.1 PAMATBUDŽETS,
     PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  
     (KOPSAVILKUMS) 2016.GADS. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu
     un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizdevumu saņemšana) ir 3667894 eiro;
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2016.gada pamatbudžetu izdevumos  
       3485990 eiro apmērā, aizņēmumu atmaksu 181404 eiro apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu  
      atlikumu gada beigās 500 euro apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr.1 PAMATBUDŽETS,  
      PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  
      (KOPSAVILKUMS) 2016.GADS. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu
      un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 3667894 eiro; 
1.3.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2016.gada speciālo budžetu (tajā skaitā
      ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumos 199542 eiro apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu  
       atlikumu gada sākumā 68546 eiro apmērā  saskaņā ar Pielikumu Nr.2 SPECIĀLAIS BUDŽETS,  
      PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  
      (KOPSAVILKUMS) 2016.GADS. Speciālā budžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas  
      līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) ir 268088 eiro; 
1.4.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2016.gada speciālo budžetu  (tajā  
      skaitā ziedojumi, dāvinājumi) izdevumos 266856 eiro apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu  
      atlikumu gada beigās 1232 eiro  saskaņā ar Pielikumu Nr.2 SPECIĀLAIS BUDŽETS,  
      PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  
      (KOPSAVILKUMS) 2016.GADS. Speciālā budžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas  
      līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās) ir 268088 eiro; 
1.5.Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN  
      IZDEVUMU TĀME (KOPSAVILKUMS) 2016.GADS. UN PIELIKUMS Nr.2 SPECIĀLAIS  
      BUDŽETS, PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  
      (KOPSAVILKUMS) 2016.GADS ir saistošo noteikumu Nr.1 “Aglonas novada domes budžets  
      2016. gadam” neatņemama sastāvdaļa.
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