
LĒMUMA PROJEKTS PAR 2012. GADA BUDŽETU 

 
   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 saistošos noteikumus Nr._ ‘’Aglonas novada domes budžets 2012. gadam’’: 

1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidēto 

pamatbudžetu ieņēmumos 2137722 latu apmērā (tajā skaitā konsolidācija -364792 lati), 

aizņēmumu saņemšanu 49207 latu apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

gada sākumā 433020 latu apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets 

(konsolidētais), 2012.gads’’ (5.aile). Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 

2619949 lati (tajā skaitā konsolidācija - 366223 lati); 

1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidēto 

pamatbudžetu izdevumos 2540375 latu apmērā (tajā skaitā konsolidācija -366223 lati), 

aizņēmumu atmaksu 65636 latu apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada 

beigās 13938 latu apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets (konsolidētais), 

2012.gads’’ (5.aile). Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 2619949 lati (tajā skaitā 

konsolidācija - 366223 lati). 

 

2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012.gada konsolidēto 

speciālo budžetu (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais 

budžets’’:  

2.1.speciālā budžeta ieņēmumus (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) 67336 latu apmērā, 

2.2.speciālā budžeta izdevumus 85502 latu apmērā.  

2.3.speciālā budžeta kopsumma ieņēmumos (t.sk. atlikums gada sākumā 19333 lati), ir 

86669 lati; 

2.4. speciālā budžeta kopsumma izdevumos (t.sk. atlikums gada beigās 1167 lati), ir 

86669 lati; 

 

3.1. Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets (konsolidētais), 2012.gads’’ un Pielikums Nr.3-SB 

‘’Speciālais budžets, 2012.gads’’ ir saistošos noteikumus Nr._ ‘’Aglonas novada domes 

budžets 2012. gadam’’ neatņemama sastāvdaļa. 

 

3.2. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.__, tajā skaitā: 

 Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets (konsolidētais), 2012.gads’’; 

 Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets, 2012.gads’’; 

triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

3.3. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu tāmi 

‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu tāmi ‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, kas tajā 

skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā Pielikums Nr.1 

‘’Pamatbudžets (konsolidētais), 2012.gads’’ (1.aile), pievienot domes sēdes protokola 

pielikumos. 

3.4. Aglonas internātvidusskolas budžeta tāmi 2012.gadam, kas tajā skaitā iekļauta 

Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets 

(konsolidētais), 2012.gads’’ (2.aile), pievienot domes sēdes protokola pielikumos. 

3.5. P/i ‘’SAC „”Aglona’’ budžeta tāmi 2012.gadam, kas tajā skaitā iekļauta Aglonas 

novada domes konsolidētajā pamatbudžetā Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets 

(konsolidētais), 2012.gads’’ (3.aile), pievienot domes sēdes protokola pielikumos. 



 

3.6. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 

kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā 

iekļauts Aglonas novada domes konsolidētājā pamatbudžetā Pielikums Nr.1 

‘’Pamatbudžets (konsolidētais), 2012.gads’’’, pievienot domes sēdes protokola 

pielikumos. 

 

 


