
 
 
 
 

AGLONAS   NOVADA  PAŠVALDĪBAS 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 

 
 
 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Aglonas novada domes 

2017. gada 20. janvāra sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 2, § 4) 

 
 

 
Aglonas novada domes budžets 2017. gadam 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 46.pantu un 
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Aglonas novada domes 2017. gada pamatbudžeta un 

speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu 
apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 
 

2. Apstiprināt Aglonasnovadadomes pamatbudžetu 2017. gadam šādā apmērā 
(1.Pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3426607 eiro, 
2.2. kārtējā gada izdevumi – 3475375 eiro, 
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 244200 eiro, 
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 500 eiro. 
 

3. Apstiprināt Aglonas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos 
līdzekļus), bez ziedojumiem, dāvinājumiem 2017. gadam šādā apmērā (2. Pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi –197914 eiro, 
3.2. kārtējā gada izdevumi –224213 eiro, 
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –26299 eiro. 
 

4. Apstiprināt Aglonas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2017. gadam 
šādā apmērā (3.pielikums): 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi –3700 eiro, 
4.2. kārtējā gada izdevumi –10495 eiro, 
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –6795 eiro. 
 

5. Apstiprināt Aglonas novada domes aizņēmumu atmaksu 2017. gadam šādā apmērā 
– 194932 eiro (4.pielikums). 
 

6. Aglonas novada domes priekšsēdētājs tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no 
pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 65000 
eiro, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 
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7. Aglonas novada dome 2017. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas 
atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu 
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 
 

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu 
un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas 
plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 
 

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā 
stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai 
pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 
Aglonas novada domes priekšsēdētāja     H.Streiķe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.pielikums 

Aglonasnovada domes 

___.___.___ saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

Aglonasnovada domes 2017. gada pamatbudžets 

 

Kods/numurs 

pēc kārtas 
Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. Gada plāns, 

eiro 

….... 
IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

3670807 
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F20010000 

AS 
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 

244200 

I. KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
3426607 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 1189291 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1051645 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklispar zemi 126181 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4477 

4.1.3.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un 

inženierbūvēm 

6988 

….... Azartspēļu nodoklis 0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 14346 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 6246 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1495 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 4751 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 550 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2550 

12.2.4.0. 
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas  un 

zvejas tiesību nerūpnieciskās izmantošanas 

1350 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 1200 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 5000 

5.0 Transferti 1971591 

17.0.0.0. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 

2687 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1891357 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

723819 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansējums projektiem 

(pasākumiem) 

57695 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 

1101303 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 

8540 

19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti 77547 

19.2.1.0. 
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 

izglītības funkciju nodrošināšanai 

64445 

19.2.3.1. 
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 

sociālo funkciju nodrošināšanai 

13102 

3.0 Budžeta iestāžu ieņēmumi 251379 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

251199 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 

30 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 24401 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 16401 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 8000 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

226768 
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21.3.9.1. 
Ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos 

sociālās aprūpes iestādēs 

120500 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 2500 

21.3.9.4. 
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 

61679 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 42089 

21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi 180 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 180 

….... KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 
 

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

….... 
Aglonas novada domes administrācija kur citas 

pārvaldes un izdevumi??? 

 

   

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes (bāriņtiesa)  

....... Pašvaldības policija  

....... Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienesti  

04.000 Ekonomiskā darbība  

....... Vispārējas ekonomiskas darbības vadība  

....... Lauksaimniecība  

....... Mežsaimniecība un medniecība  

....... Būvvalde  

....... Autotransports  

....... Sakari  

....... Vides aizsardzība  

....... Atkritumu apsaimniekošana  

....... Notekūdeņu apsaimniekošana  

....... Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana  

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

....... Mājokļu attīstība pašvaldībā  

....... Teritoriju attīstība  

....... Ūdensapgāde  

....... Ielu apgaismošana  

....... 
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanas darbība 

 

07.000 Veselība  

....... Ambulatorās ārstniecības iestādes  

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

....... Pārējā citur neklasificētā kultūra  

....... Televīzija  

....... Izdevniecība  

09.000 Izglītība  

09.100 Pirmsskolas izglītība  

....... Sākumskolas  

09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi  

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

09.600 Izglītības papildu izdevumi  

09.810 Pārējā izglītības vadība  

....... Pārējā citur neklasificētā izglītība  
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10.000 Sociālā aizsardzība  

....... Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

....... Atbalsts bezdarba gadījumā  

....... Mājokļa atbalsts  

....... Pārējais citur neklasificētais sociālais atbalsts  

....... Finansēšana  

F40020000 Aizņēmumi (-) un to atmaksa (+) 194932 

F40020010 Aizņēmumu saņemšana 0 

F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa 194932 

....... Līdzdalība komersantu kapitālā 0 

....... Budžeta iekšējā finansēšana  

....... Izdevumi kopā ar finansēšanu  

F20010000 

AB 
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

500 

 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  V.Uzvārds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.pielikums 

Aglonas novada pašvaldības/domes 

___.___.___ saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

Aglonas novada domes 2017. gada speciālais budžets (bez ziedojumiem, 

dāvinājumiem) 

 

Kods/numurs 

pēc kārtas 
Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada plāns, 

euro 

....... IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 224213 
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KOPĀ 

F22010000 

AS 
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 

26299 

I. KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
197914 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 7872 

18.6.2.0. Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem 187542 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām par Aglonas bazilikas kora 

skolu 

2500 

II. KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 224213 

04.500 Transports (mērķdotācijas izlietojums autoceļu, ielu 

uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem) 

203724 

05.300 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana (dabas 

resursu nodokļa līdzekļu izlietojums) 

14265 

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (Aglonas 

bazilikas kora skolas izdevumi no vecāku maksām) 

6224 

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) -26299 

IV Finansēšana 26299 

....... Aizņēmumi (-) un to atmaksa (+) 0 

....... Izdevumi kopā ar finansēšanu 224213 

....... Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 0 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  H.Streiķe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.pielikums 

Aglonas novada pašvaldības/domes 

___.___.___ saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

Aglonas novada pašvaldības/domes 2017. gada ziedojumu un dāvinājumu 

budžets 

 

Kods/numurs 

pēc kārtas 
Pozīcijas nosaukums 

Apstiprinātais 

2017. gada plāns, 

euro 
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....... 
IEŅĒMUMI UN GADA SĀKUMA ATLIKUMS 

KOPĀ 

10495 

F20010000 

AS 
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 

6795 

I. KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 
3700 

23.4.1.0. Juridisku personu  ziedojumi un dāvinājumi naudā 3700 

II. KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 10495 

09.219 Izdevumi Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra 

(Kudrjašova) Grāveru pamatskolas uzturēšanai 

10495 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) -6795 

....... Finansēšana 6795 

....... Aizņēmumi (-) un to atmaksa (+) 0 

....... Izdevumi kopā ar finansēšanu 10495 

F20010000 

AB 
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

0 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  V.Uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

____________ ______________pašvaldības/domes 

___.___.___ saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

________________ ________________pašvaldības/domes aizņēmumi uz 20___. gada ___._________ 

 
 

 

 

Nr. 

p. 
k. 

Aizdevējs Mērķis 
Domes 

lēmums 

Līguma 

noslēgšanas 

datums/kredīta 
atmaksas 

termiņš 

Valūta 

Aizņēmu

ma summa 

saskaņā ar 
domes 

lēmumu 

Aizņēmuma 

summa 

saskaņā ar 
noslēgto 

līgumu 

Aizņēmuma 

atmaksātā 
daļa 

Aizņēmuma 

neatmaksātā 
daļa 

20__. 20__. 20__. 20__. 20__. 20__. 

20__.gadā 

un 
turpmāk 

KOPĀ 

                  

                  

                  

 KOPĀ                 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  V.Uzvārds 
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5.pielikums 

____________ ______________pašvaldības/domes 

___.___.___ saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

________________ ________________pašvaldības/domes galvojumi uz 20___. gada ___._________ 

 
 

Nr. 
p. 

k. 

Galvojum
a mērķis 

Projek

ta 
nosauk

ums 

Domes 
lēmums 

Līguma 
parakstīšanas 

datums 

Kredīt
a 

atmak
sas 

termiņ

š 

Valūta 

Galvojum

a summa 
pēc domes 

lēmuma 

Aizdevuma 
līgumi 

Galvojuma 
atmaksātā 

daļa 

Galvojuma 
neatmaksātā 

daļa 

20__. 20__. 20__. 20__. 20__. 20__. 
20__.gadā 

un 

turpmāk 

KOPĀ 

                   

                   

                   

 KOPĀ                  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  V.Uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  

___________ ________________ pašvaldības budžets 20___. gadam sastāv no 

pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība 

ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai 

nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 20____.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.  

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir 

norādīta _____________ ____________ domes saistošo noteikumu „Par __________ 

__________ pašvaldības budžetu 20___.gadam” __. un __.pielikumā. 

Ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR ____________kopsummā un tos veido nodokļu 

ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie 

nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un 

pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto 

projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 20__.gada 1.janvāri bija EUR 

_____________.  

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR _________, par EUR 

_______________ vairāk/mazāk, nekā 20___.gadā faktiski saņemts.   
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Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR ________, par ēkām – 

EUR__________, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR ___________. 

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR _________ apmērā. 

Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR ____________ apmērā. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR _________ apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, 

naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR _________ apmērā veido 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ u.c. 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR _______apmērā(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR _______ apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

 domes pārvaldei EUR __________; 

 iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR ____________; 

 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR ______________; 

 deputātu atlīdzībai EUR ___________; 

 komisiju darba atalgojumam EUR _______. 

Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī, izņemot 

darbiniekus, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas 

ārējo normatīvo aktu regulējumos. Izdevumi atlīdzībai ir pieaugusi 
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_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR __________. 

Sabiedriskās attiecības 

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta un gada kalendāra 

publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā EUR ____________. 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR _______ apmērā __________ pašvaldības policijas darbības 

nodrošināšanai, uzturot _______ patruļas grupu/as24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu 

informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un 

izbraukumus uz pārkāpumu vietu. Paredzēts pilnveidot 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR _________ apmērā, t.sk.:  

 EUR ____________________________________________________________ 

 EUR ____________________________________________________________ 

 EUR ____________________________________________________________ 

 

Speciālais budžets 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Atpūta, kultūra, sports un reliģija 

Izdevumi plānoti EUR _________apmērā, t.sk.: 

 EUR ____________________________________________________________ 

 EUR ____________________________________________________________ 

 EUR ____________________________________________________________ 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR ____________ apmērā, t.sk.: 

 EUR ____________________________________________________________ 

 EUR ____________________________________________________________ 

 EUR ____________________________________________________________ 

 

Sociālā aizsardzība 

Sociālā dienesta budžets plānots EUR __________, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 

_________,_________________________________________ EUR _______ un___________ 
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_____________________________________________________. 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

 

Turpmākajos divos gados tiks_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 20____.gadā paredzēts 

atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR _______ apmērā.  

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus ________________________________________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ orientējoši EUR _______ apmērā.  

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  V.Uzvārds 

 


