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Ievads

Aizvadītais gads ir bijis zīmīgs ar daudziem projektiem, jauniem darbiem un arī ieviesto tradīciju 

turpinājumu.  Publiskais gada pārskats atspoguļo informāciju par paveikto 2012.gadā. Visi darbi ir bijuši 

būtiski un ieviesuši jaunus akcentus novada dzīvē. 

Esam lepni un gandarīti, ka 2012.gadā LR dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā varējām iesvētīt 

Aglonas novada heraldiskos simbolus – ģerboni un karogu.

2012.gadā  apstiprināta Aglonas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam, kas ir viens no 

nozīmīgākajiem plānošanas dokumentiem pēc  pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas, 

kā arī uzsākta Aglonas novada teritorijas plānojuma  2012.-2024. gadam izstrāde.

Aglonas novada dome projektos piesaistījusi vairāk nekā  miljonu latu. Lai uzlabotu satiksmes 

organizāciju, sakārtotu un atjaunotu infrastruktūru,  Aglonas novada Šķeltovas pagasta  Skolas, Pasta un 

Dārza ielās uzklāts asfaltbetona segums, veikta ielas apgaismošana, ietvei uzklāts bruģis.  Rekonstruēta 

Liepājas iela Kastuļinas pagastā un 2013. gadā tiks pabeigta Alejas ielas rekonstrukcija Aglonā. Uzsākti arī 

vērienīgi Sakovas – Akmeneicas tilta rekonstrukcijas darbi. 2013.gadā tiks rekonstruēta Livdānu iela Aglonā 

un Jaunaglonas ciema ielas.

Esam uzsākuši jaunu tradīciju – godināt novada lauksaimniekus, uzņēmējus. Aglonas novada dome 

sumināja cilvēkus, kuri  pilnveido un attīsta uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, tūrismu. Par ieguldīto darbu 

labākajiem pasniegti atzinības un pateicības raksti. 

Veicinot atpūtas un kultūras pasākumu aktivitāšu kvalitatīvu un daudzveidīgu attīstību, rekonstruēti 

saieta  nami  Šķeltovas  un  Kastuļinas  pagastos,  Šķeltovas  saieta  namam  uzlabots  arī  materiāltehniskais 

aprīkojums. Grāveru  pagastā  izbūvēta  brīvdabas  estrāde  un  sakārtota  apkārtējā  teritorija.  Ar  LEADER 

programmas atbalstu tiek atjaunots basketbola laukums Šķeltovā.

Aglonas  novada  svētkos,  otro  gadu  turpinās  iedibinātā  tradīcija  -  skatītājiem  piedāvāt  vietējo 

jauniešu spēkiem veidotu koncertuzvedumu, kas skatāms Aglonas brīvdabas estrādē. Pirms gada jaunieši 

populāras   latviešu un ārzemju dziesmas  skandēja pārliecinot,  ka  “Nekur nav tik  labi,  kā mājās”,   bet 

2012.gadā izdziedāta "Tik dažādā mīlestība".   Uzveduma horeogrāfes,  Aglonas KC metodiķes G.Gulbes 

veikumu atzinīgi novērtējuši gan tuvi, gan tāli viesi.

Realizējot projektus, cītīgi darbojās bērnu centrs “Strops”, labiekārtota apkārtne, uzstādīta aizveramā 

smilšu kaste, soliņi, ierīkots „Piedzīvojumu labirints”, kroketa spēles laukums. Sadarbībā ar biedrību “Ideju 

strops”  realizēts  projekts   „Attīstošo  spēļu  un  rotaļlietu  bibliotēka  Aglonā”,  šo  ideju  konkursā  „Labie 

Darbi.lv”  atbalstīja  5125  balsotāji.  Tagad  ikvienam bērnam ir  iespēja  izvēlēties  un  paņemt  bezmaksas 

lietošanā spēli vai rotaļlietu un pēc nedēļas to atgriezt atpakaļ.

Īstenojot projektu „Proti pats  – iemāci citam”, tika organizēta  līdzdarbošanās 8 meistardarbnīcās, 

piedāvājot iespēju izglītoties, apgūt jaunas prasmes un iemaņas – dekupāžā, tekstilmākslā, filcēšanā u.c.
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Aglonas  novads  arvien  populārāks  kļūst  velomīļu  vidū,  augustā  aizritēja  jau  piektais  velodienas 

pasākums “Ar veļiku pa Aglyunu”,  kas pulcēja velobraucējus no daudzām Latvijas vietām.  Jaunākajam 

dalībniekam bija divi gadiņi, bet vecākajam 79 gadi. 

Biedrība  „Ilzes  krasti”  mazo  grantu  projekta  ietvaros  sakopa  un labiekārtoja  sporta  laukumu,  iegādājās 

sporta preces. 

Tika domāts arī par cilvēkiem, kam dzīves ceļš nav bijis viegls, vecumdienas jāpavada bez ģimenes 

gādības. Sociālās aprūpes centrs „Aglona” sadarbībā ar Aglonas novada domi veiksmīgi īstenoja teritorijas 

labiekārtošanas projektu, kas  uzlaboja brīvā laika pavadīšanas iespējas  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Teritorijā  izveidota  jauna  atpūtas  vieta uz  kuru  ved  bruģa  celiņš,  uzstādīta  strūklaka,  dārza  mēbeles  - 

dekoratīvās dzirnaviņas, rožu arka-,  iestādīti košumkrūmi. Divu projektu rezultātā veikti „Gūteņu” kapsētas, 

SAC “Aglona” mūžībā aizgājušo klientu kopiņu sakārtošanas darbi. 

Attīstot alternatīvos sociālos pakalpojumus Aglonas novadā, pilnveidojot pensijas vecuma personu, 

tai  skaitā  personu  ar  funkcionālajiem  traucējumiem,  vientuļo  pensionāru,  it  īpaši  sieviešu,  sociālās 

atstumtības  riskam  pakļauto  bērnu  sociālās  prasmes  un  integrāciju  sabiedrībā,  sniegts  atbalsts  un 

alternatīvais sociālais pakalpojums „Aprūpe mājās” novada  44 vientuļajiem pensijas vecuma cilvēkiem. Ik 

mēnesi vidēji 7 bērniem, kuri cietuši no vardarbības, nodrošināta uzturēšanās Bērnu sociālā atbalsta centrā 

„Somerseta”.  Izstrādāta  Aglonas  novada  alternatīvo  sociālo  pakalpojumu  attīstības  programma  2012.  – 

2016.gadam,  kas  nosaka  rīcības  virzienus  un  prioritātes  alternatīvo  sociālo  pakalpojumu  attīstībai  un 

pilnveidei Aglonas novadā.

2012.gadā papildināti zivju resursi novada ezeros - Aksenovas, Jazinkas,  Biržgaļa, Lielā Kustara 

ezerā , Užuņu – ielaisti 475 tūkstoši līdaku kāpuru.

Priekšā daudz ideju un ieceru – darbs rit!  Uzsākti vairāki pārrobežu projekti, turpināsies 

ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi.
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1.Ziņas par Aglonas novadu

1.1. Juridiskais statuss, pārvaldes struktūra, funkcijas, personāls.

Aglonas  novads  tika  izveidots  2009.gada  1.  jūlijā,  kurā  saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un 

apdzīvoto vietu likuma 2. pielikumu, ietilpst Aglonas, Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagasti.

Aglonas  novada dome nodrošina  savu funkciju  izpildi,  ievērojot  valsts  un  pašvaldības  iedzīvotāju 

intereses.

Realizējot  vietējo  pārvaldi,  pašvaldība  ir  publisko  tiesību  subjekts,  bet  privāttiesību  jomā  domei  ir 

juridiskas personas tiesības.  

Pašvaldības nosaukums: AGLONAS NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs: LV 90000065754

Juridiskā  adrese:  Somersetas  iela  –  34,  Aglona,  Aglonas  pagasts,  Aglonas  novads,  LV-5304, 

www.aglona.lv fax 65324573, t.65324573.

 Komitejas un komisijas - nodrošina pašvaldību racionālu darbu izpildi.

Aglonas novada domē no 01.07.2010. darbu nodrošina 13 deputāti.

Aglonas novada domes deputātu sastāvs pēc novada izveides no 01.07.2009.:

Andris Badūns – priekšsēdētājs līdz 29.12.2009., no 30.12.2009. – domes deputāts, Ingūna Barkeviča, Anita 

Anna Bartuša, Antons Beķis, Aivars Kluss, Vadims Krimans, Andris Ruduks, Jānis Rutka, Didzis Vanags, 

Igors Reščenko - no 20.08.2009., Iveta Soldāne - no 20.08.2009, Ainārs Streļčs – no 08.01.2010., Mārīte 

Mežiniece – no 30.11.2010. 

Novada domes priekšsēdētājs – Andris Badūns līdz 28.12.2009.

Novada domes priekšsēdētājs - Igors Reščenko no 08.01.2010. 

       Novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Antons Beķis.

2012.gadā notikušas 25 Domes sēdes, no tām 13 kārtējās un 12 ārkārtas sēdes.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības
deputātiem ievēlē:
1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā;
2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā.

Pašvaldības administrācija – Aglonas novada dome, ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina 
Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un 

tā sastāv no:
1. kancelejas nodaļas;
2. finanšu nodaļas;
3. attīstības un plānošanas nodaļas;
4. komunālo pakalpojumu dienesta;
5. dzimtsarakstu nodaļas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido:
1. Aglonas novada vēlēšanu komisiju;
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2. Administratīvo komisiju;
3. Iepirkumu komisiju;
4. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisiju;
5. Administratīvo aktu strīdu komisiju.

 Aglonas novada domes padotībā ir šādas struktūrvienības:

1. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde; 
2. Aglonas vidusskola; 
3. Priežmalas pamatskola; 
4. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola;
5. Šķeltovas pamatskola; 
6. Aglonas Sporta skola; 
7. Aglonas bazilikas kora skola;
8. Aglonas novada centrālā bibliotēka: 
9. Grāveru pagasta bibliotēka; 
10. Kastuļinas pagasta bibliotēka; 
11. Šķeltovas pagasta bibliotēka; 
12. Aglonas Kultūras centrs;
13. Grāveru Kultūras nams;
14. Kastuļinas Tautas nams;
15. Šķeltovas Tautas nams;
16. Aglonas novada bāriņtiesa; 
17. Grāveru vecmāšu-akušieru punkts; 
18. Priežmalas feldšeru-vecmāšu punkts; 
19. Šķeltovas feldšeru-vecmāšu punkts; 
20. Aglonas novada būvvalde; 
21. Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs.
22. Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”;
23. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs.

 Aglonas novada domes padotībā ir šādas iestādes:

1. Aglonas internātvidusskola; 
2. Aglonas novada Sociālais dienests; 
3. Sociālās aprūpes centrs “Aglona”.

Aglonas  novada  domes  struktūra  ar  tai  piederošajām iestādēm un  struktūrvienībām var  aplūkot 
pielikumā Nr. 1.

 Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādā kapitālsabiedrībās: 

1. SIA „Cirišu HES”, 
2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”,
3. SIA „Preiļu slimnīca” , 
4. SIA „Latgales tūrisma biznesa institūts”.

 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

1. „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. biedrība „Preiļu rajona partnerība”;
3. biedrība „Krāslavas rajonu partnerība”.
4. „Preiļu lauksaimnieku apvienība”.
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Pamatojoties  uz  LR  likumu  „Par  pašvaldībām”,  Aglonas  novada  dome  pilda  visas  pašvaldības 
autonomās funkcijas, tajā skaitā:
1) Organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā;
2) Gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un nosaka kārtību, kādā 
izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
3) Gādā par iedzīvotāju izglītību;
4) Rūpējas par kultūru, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un piedalās valsts un starptautiskas 
nozīmes vēstures objektu, nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko objektu, kā arī kultūras infrastruktūras 
uzturēšanā un attīstīšanā;
5) Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;
6) Nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);
7) Gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko, mantisko tiesību un interešu aizsardzību, 
kā arī īsteno bērnu tiesību aizsardzību;
8) Sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba samazināšanu;
9) Izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
10) Nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī nodrošina savas administratīvās teritorijas 
būvniecības procesa tiesiskumu;
11) Organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus un piedalās valsts nozīmes sakaru sistēmu un transporta 
infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.

 Personāls.

2012. gadā darbinieku skaits Aglonas novada domē bija 299, no tiem līdz 30 g. - 30 darbinieks, no 31 

līdz 39 g. - 39 darbinieki, no 40 līdz 49 g. - 108 darbinieki, no 50 līdz 59 g. - 107 darbinieki, pēc 60 gadiem 

– 15 darbinieki, tajā skaitā 105 vīrieši un 194 sievietes. 2012. gadā darbā tika pieņemti 88 darbinieki un 

atlaisti 58 darbinieki.

1.2. Teritorija un iedzīvotāji

Pēc administratīvā iedalījuma Aglonas novads atrodas Latgales dienvidaustrumu daļā,

1. attēls
tas robežojas ar Preiļu, Riebiņu, Rēzeknes, Dagdas, Krāslavas un Daugavpils novadiem.

Aglonas novada administratīvais centrs – Aglona. Novada kopējā platība ir  393  kvadrātkilometri. 

Administratīvais centrs - Aglona - atrodas 232 km no Rīgas. Iedzīvotāju blīvums 

uz vienu kvadrātkilometru – 11,2 cilvēki.

Iedzīvotāju skaits novadā uz 2012.gada 1. janvāri bija 4310 personas. Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem iedzīvotāju skaits Aglonas novadā samazinās  katru gadu. Lielākais iedzīvotāju samazinājums (-104) 
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bija no 2010. uz 2011. gadu, no 2011. uz 2012. gadu iedzīvotāju samazinājums nav tik liels kā pagājušajā 

gadā (-72).

Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā (no 2008 – 2011 g.)

Gads 01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010. 01.01.2011. 01.01.12
Iedzīvotāju 

skaits
4566 4528 4486 4382 4310

Vīrieši 2220 2203 2180 2138 2109
Sievietes 2346 2325 2306 2244 2201

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika
                        1. tabula

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā  

Aglonas novadā dzīvo dažādu tautību pārstāvji,  lielākā daļa no tiem ir latvieši (59%), krievi (29%), 

baltkrievi (5%), bet vismazāk ir poļu, čigānu un citu tautību pārstāvju. 

1.diagramma

Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības  

2008 g. 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g.
Pilsoņi 4255 4216 4179 4081 4018

Nepilsoņi 291 292 286 272 261
Pārējie 20 20 21 29 31

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika
2. tabula

Aglonas novadā 93,2% no visiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 6,1% ir Latvijas nepilsoņi un 

pārējie ir 0,7%.
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Bērnu skaits Aglonas novadā (no 2008. g. - 2012. g.)

No 2008. gada bērnu skaits Aglonas novadā samazinās, lielākais bērnu skaita samazinājums bija 

2012. gadā, kas bija par 45 bērniem mazāk nekā 2011. gadā.

2008. g. 2009. g. 2010.g. 2011. g. 2012.g.

0-6 g. 209 196 200 191 184
Vīrieši 116 108 111 102 99
Sievietes 93 88 89 89 85
7-18 g. 582 570 554 528 490
Vīrieši 277 276 266 262 248
Sievietes 305 294 288 266 242
Kopā 791 766 754 719 674

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika
3. tabula 

2008. gadā sieviešu vecumā no 0 – 18 gadiem bija vairāk, nekā vīriešu (par 5 sievietēm vairāk, nekā 

vīriešu), bet 2012. gada beigās vīriešu vecumā no 0 – 18 gadiem bija vairāk nekā sieviešu (par 14 vīriešu 

vairāk, nekā sieviešu).   

Dzimušo skaits 2012.gadā – 16 bērni (t.sk. 11 meitenes, 5 zēni).  Salīdzinājumā ar 2011.gadu, 

dzimušo skaits ir par 10 mazuļiem mazāk. 

Vārdi: Viktorija, Linda, Nikola, Nikoļ, Anastasija, Natalī, Karīna, Evelīna, Anete, Enija, Irina, Markuss, 

Daniels, Iļja, Kaspars, Adrians.  

5 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie, kā otrais bērns piedzimuši 2 mazuļi, kā trešais - 2, kā ceturtais - 3, 

kā piektais - 2 mazuļi, savukārt 1 piedzimis kā astotais bērns ģimenē un 1 - kā desmitais bērns.

Mirušo skaits 2012. gadā – 67 (t.sk. 32 sievietes, 35 vīrieši). Salīdzinājumā ar 2011.gadu, mirušo 
skaits ir par 24 mazāks. 

Mirušo vecuma 
posms

Mirušo 
skaits

20-29 gadi 1
30-39 gadi 3
40-49 gadi 2
50-59 gadi 7
60-69 gadi 18
70-79 gadi 12
80-89 gadi 19
90-99 gadi 5

4. tabula
Jaunākais vīrietis miris 21 gada vecumā, sieviete- 47 gadu vecumā. Savukārt vecākais vīrietis miris 85 gadu 

vecumā, sieviete - 96 gadu vecumā.

2012.gadā reģistrētas 24 LAULĪBAS (t.sk. 5 dzimtsarakstu  nodaļā, 19 Aglonas katoļu draudzē). 16 

laulātajiem  ir  bijusi  pirmā  laulība,  septiņiem-  otrā  un  vienam-  trešā.  Jaunākajai  līgavai  bija  20  gadi, 

līgavainim 19 gadi. Savukārt vecākajam pārim bija 64 gadi (līgavai)  un 71 gads (līgavainim).  
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Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 4 reģistros (2011.gadā- 9 reģistros).

1.3. Nodarbinātība

NVA Aglonas novadā kopā reģistrēti 488 bezdarbnieki. 41,19% bezdarbnieku bez darba ir ilgāk par 

gadu, vairāk nekā 3 gadus bez darba bija 27% bezdarbnieku, līdz gadam – 31,15% bezdarbnieku.

Vadoties  pēc  NVA datiem,  bezdarba  līmenis  Aglonas  novadā  2012.gadā  bija  20,7% (tas  ir  488 

bezdarbnieki).  Visvairāk bezdarbnieku bija Aglonas pagastā  (34%),  Šķeltovas  pagastā  (22,5%),  Grāveru 

pagastā (22%) un vismazāk Kastuļinas pagastā (21,5%). 2012. gadā lielākais bezdarbnieku skaits Aglonas 

novadā bija vecumā no 50 – 54 gadiem – 104 bezdarbnieki,   55 līdz 59 gadiem - 77 bezdarbnieki, no 45 līdz 

49  gadiem  -  74  bezdarbnieki,  no  40  līdz  44  gadiem  -  68  bezdarbnieki,  no  35  līdz  39  gadiem  -  46 

bezdarbnieki, no 20 līdz 24 gadiem - 42 bezdarbnieki, no 30 līdz 34 gadiem - 28 bezdarbnieki, no 25 līdz 29  

gadiem - 23 bezdarbnieki,  no 60 un vecāki – 22 bezdarbnieki un no 15 –līdz 19 gadiem - 4 bezdarbnieki. 

Vismazāk  bezdarbnieku  Aglonas  novadā  bija  iedzīvotājiem  ar  augstāko  izglītību  3%,  nedaudz  vairāk 

iedzīvotājiem,  kuriem  izglītība  ir  zemāka  par  pamatizglītību  –  3,4%,  vairāk  bezdarbnieku  ir  ar 

pamatizglītību – 21% un ar vispārējo vidējo izglītību – 18,4%, bet vislielākais bezdarbnieku skaits ir ar 

profesionālo izglītību – 54%.   

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Aglonas novadā (2011. g.)       

 5. tabula 
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Kategorija 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012.g.
Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits %

Līdz darbspējas 
vecumam:

592 13 % 569 12 
%

572 13 % 546 13 % 527 12%

vīrieši 305 291 291 277 269
sievietes 287 278 281 269 258

Darbspējas 
vecumā;

2877 63 % 2890 64 
%

2864 64 % 2817 64 % 2787 65%

vīrieši 1541 1550 1533 1509 1487
sievietes 1336 1340 1331 1308 1300

Pēc darbspējas 
vecuma:

1097 24 % 1069 24 
%

1050 23 % 1019 23 % 996 23%

vīrieši 374 362 356 352 353
sievietes 723 707 694 667 643

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika KOPĀ 4310 100%

http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika


2. Skaidrojumi par budžeta izpildes rādītājiem 2012. gadā, salīdzinājumā ar 2011.gadu, 
un 2013. gada plānotais budžets (naudas plūsma, latos)

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā Nākamajā gadā*

apstiprinātais budžets (naudas 
plūsma)

faktiskā izpilde 
(uzkrāšanas 

princips)

Plānots 2013.gadā 
(naudas plūsma)

1. Ieņēmumi (kopā) 2942358 2822255 2884257 2379862

1.1. nodokļu ieņēmumi 613463 693942 698430 668837

1.1.1. ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 533302 616112 616306 598672

1.1.2. nekustamā īpašuma 
nodoklis 80161 77830 82124 70165

1.2. nenodokļu ieņēmumi 78456 41270 118424 22924

1.2.1.
ieņēmumi no vērtības 

palielināšanās asociētajās 
kapitālsabiedrībās

56676 76585

1.2.2. ieņēmumi no dividendēm 8000 8000

1.2.3.
valsts (pašvaldību) 

nodevas un kancelejas 
nodevas

5054 4798 4958 4797

1.2.4. naudas sodi un sankcijas 2616 3388 3388 3200

1.2.5.
ieņēmumi no pašvaldību 
īpašuma iznomāšanas un 

pārdošanas
356 8325 8325

1.2.6. pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 13754 16759 17168 14927

1.3. maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi 300202 248447 232568 229415

1.3.1. ieņēmumi par nomu un īri 16712 17216 18497 14388

1.3.2.
maksa par personu 

uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs

88856 99543 99819 92588

1.3.3. ieņēmumi par biļešu 
realizāciju 1625 1327 1327 1327

1.3.4.
ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem 
pakalpojumiem

40413 44351 47965 44351

1.3.5. citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 54165 67317 17803 50300

1.3.6.
inventarizācijās 

konstatētie 
pārpalikumi

12851 0 5873

1.3.7.

ieņēmumi no 
naturālā veidā 
saņemtajām 
materiālajām 

vērtībām

84448 0 28464
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1.3.8.
pārējie iepriekš 

neklasificētie pašu 
ieņēmumi

1132 18693 12820 26461

1.4. transferti 1950237 1838596 1834835 1458686

1.4.1.

no valsts budžeta 
daļēji finansēto publisko 

personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu 

transferti

0 500 500

1.4.2. valsts budžeta transferti 1902684 1783806 1780045 1404396

1.4.3. pašvaldību budžetu 
transferti 47553 54290 54290 54290

2. Izdevumi (kopā) 2985119 3068170 2973009 2605905

2.1. uzturēšanas izdevumi 
(kopā) 2588403 2652865 2483966 2309130

2.1.1. kārtējie izdevumi 2260494 2221809 2212463 2018891

2.1.2. procentu izdevumi 22550 23896 22929 21574

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 257140 206042 206042 227995

2.1.4. uzturēšanas izdevumu 
transferti 48219 201118 42532 40670

2.2. izdevumi 
kapitālieguldījumiem 396194 415298 489043 296751

2.3.
pārējie izdevumi, kas 

veidojas pēc uzkrāšanas  
principa

522 7 24

*Sākotnēji apstiprinātais budžets (30.01.2013.domes lēmums, prot.nr.2, &14).
6. tabula

Pārskats par speciālā budžeta izpildi (bez ziedojumiem, dāvinājumiem) un 2013.gadam plānoto (latos)

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde)

Pārskata gadā Nākamajā gadā*

apstiprinātais budžets 
(naudas plūsma)

faktiskā izpilde 
(uzkrāšanas princips)

Plānots 2013.gadā 
(naudas plūsma)

1. Ieņēmumi (kopā) 107666 2822255 112592 74629

1.1. nodokļu ieņēmumi 3345 1785 1828 1785

1.1.1. dabas resursu nodoklis 3345 1785 1828 1785

1.2. nenodokļu ieņēmumi 52 36609 36608 100

1.2.1.
ieņēmumi no zemesgabala 

privatizācijas
48 36475 36475

1.2.2.
citi dažādi nenodokļu 

ieņēmumi
4 134 133 100

1.3.
maksas pakalpojumi un citi  

pašu ieņēmumi
2580 2104 2184 2065

1.3.1.
ieņēmumi no vecāku maksām 

(ABKS)
2120 2104 2184 2065
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1.3.5.
citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem
460 0 0

1.4. transferti 101689 78337 71972 70679

1.4.1.

mērķdotācija pašvaldības 

autoceļu (ielu) fondam, t.sk. 

no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem

101689 78337 71972 70679

2. Izdevumi (kopā) 106273 96848 72267 96011

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 105501 67408 71490 75711

2.1.1. kārtējie izdevumi 105501 67408 71490 75711

2.2.
izdevumi 

kapitālieguldījumiem
772 29440 777 20300

*Sākotnēji apstiprinātais budžets (30.01.2013.domes lēmums, prot.nr.2, &14).

7. tabula

Pārskats par speciālā budžeta izpildi (ziedojumi, dāvinājumi, latos)

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā Nākamajā gadā*

apstiprinātais budžets 
(naudas plūsma)

faktiskā izpilde 
(uzkrāšanas princips)

Plānots 2013.gadā 
(naudas plūsma)

1. Ieņēmumi (kopā) 16392 5240 14820 1000

1.1. ziedojumi un dāvinājumi 16392 5300 14820 1000

1.1.1.
juridisku personu ziedojumi 

un dāvinājumi naudā
5040 5250 5250 1000

1.1.2.
juridisku personu ziedojumi 

un dāvinājumi naturālā veidā
9684 0 8219

1.1.3. fizisku personu ziedojumi un 

dāvinājumi naudā
200 50 50

1.1.4.
fizisku personu ziedojumi un 

dāvinājumi naturālā veidā
1468 0 1301

2. Izdevumi (kopā) 8281 4777 7692 1069

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 8281 4746 7692 1069

2.1.1. kārtējie izdevumi 5114 4746 3987 1069

2.1.2.
subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti
3167 0 3705

2.2.
izdevumi 

kapitālieguldījumiem
772 31 777

*Sākotnēji apstiprinātais budžets (30.01.2013.domes lēmums, prot.nr.2, &14.)

8. tabula
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‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ rādītājiem (salīdzināti naudas plūsmas rādītāji p.1.-4. un skaidrojumi 
par budžeta izpildes un izpildes pēc uzkrāšanas principa starpībām p.5) 2012. gadā

Aglonas  novada  domes  2012.gada  konsolidētais  budžets  iesniegts  apstiprināšanai  domē 

saskaņā  ar  likuma  ‘’Par  pašvaldībām’’ 14.pantu,  likuma  ‘’Par  pašvaldību  budžetiem’’ 7.pantu, 

‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu. 

2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Aglonas novada domes 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi ir 2822255 Ls, kas 

salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2012.gada budžetu Ls 2137722 (26.01.2012.,prot.Nr.1,&10) 

ir  par  Ls  684533  jeb  32%  vairāk.  Palielinājumu  galvenokārt  veido  2012.gada  septembrim-

decembrim  piešķirto  mērķdotāciju  apjoms  un  saņemtie  maksājumi  un  avansi  ES  projektu 

īstenošanai. Salīdzinājumā ar 2011. gadu, Aglonas novada domes konsolidētā budžeta ieņēmumu 

izpilde ir samazinājusies par 13.8%.

No tā : 

nodokļu ieņēmumi +82494 (IIN +83615 LVL, NĪN -1121 Ls) jeb par 13.5% vairāk, salīdzinājumā 

ar iepriekšējo pārskata periodu;

nenodokļu ieņēmumi +19404 jeb par 88.7% vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, 

jo  2012.  gadā  saņemti  ieņēmumi  no  dividendēm  SIA ‘’Cirīšu  HES’’,  kā  arī  pārskata  periodā 

pašvaldība  piedalījās  Sorosa  fonda  projektā,  bet  2011.  gadā  šajā  jomā  sadarbība  nenotika  un 

finansējums netika piesaistīts;

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi -117366 Ls (galvenokārt samazinājās ieņēmumi no saņemtās 

pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas, kā arī no atmaksām par īstenotajiem ES projektiem, kas 2012. gadā 

tika īstenoti mazākā apjomā ) jeb 32.1% mazāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu; 

transferti -436177  jeb  par  19.2%  mazāk,  salīdzinājumā  iepriekšējo  pārskata  periodu  (galvenokārt  

samazinājies piesaistīto līdzekļu apjoms ES finansēto projektu īstenošanai);

2.2. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (naudas plūsma)

FK 2011.gada 
izpilde

2012.gada 
izpilde

Pieaugums (+); 
samazinājums (-), 

2012.g., salīdz. ar 2011.g.

Plānots 
2013.gadā

Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām

3608262 3068170 -15.0 % 2605905

Atlīdzība (atalgojums + VSAOI) 1636019 1599594 -2.2 % 1463624
Komandējumi 3252 3131 -3.7 % 3812
Pakalpojumi 297291 283035 -4.8 % 260196
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Krājumi, materiāli, energoresursi, 
inventārs, biroja preces, periodika

320379 333821 4.2 % 288965

Nodokļu maksājumi 2727 2229 -18.3 % 2294
Procentu izdevumi par 
aizņēmumiem

28861 23895 -17.2 % 21574

Sociālie pabalsti, subsīdijas un 
dotācijas

257140 206042 -19.9 % 227995

Transferti: 48219 201118 4.2 reizes 40670
    transferti citām pašvaldībām 48219 40777 -15.4 % 40664
     transferti uz valsts budžetu 160341 * 6
Kapitālie izdevumi 1013852 415298 -59.0 % 296751
Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām

522 7 ** 24

Aizņēmumu saņemšana 605758 233331 -61.5 % 71753
Aizņēmumu atmaksa 308814 152719 -50.5 % 111092
Līdzekļu atlikums gada sākumā 470438 433020 -8.0% 267716
Līdzekļu atlikums gada beigās 433020 267716 -38.2 % 2334

9. tabula

Aglonas novada domes 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumi ir 3068170 Ls, kas 

salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2012.gada budžetu Ls 2540375 (26.01.2012.,prot.Nr.1,&10) 

ir  par  Ls  527795 Ls  jeb  20.1% vairāk.  Salīdzinājumā ar 2011.  gadu,  Aglonas  novada domes 

konsolidētā budžeta izdevumu izpilde ir samazinājusies par 15.0%. No tā : 

Atlīdzība (darba alga +sociālais nodoklis) samazinājusies par 2.2%. Samazinājums izskaidrojums ar 

to,  ka  2012.gadā  lielākā  daļa  ES projektu  (LAD projekti)  no  pašvaldības  darbinieku puses  tika 

administrēti bez atlīdzības.

Komandējumu izdevumi  2012.gadā,  salīdzinājumā ar 2011.gadu,  samazinājušies  par  3.7%, kas 

izskaidrojams  ar  plānotu  pašvaldības  līdzekļu  ekonomiju.  Komandējumu  izdevumi  galvenokārt 

saistīti ar darbinieku apmācībām kursos un semināros, kas bija nepieciešami pašvaldības darbinieku 

kapacitātes paaugstināšanai.

Pakalpojumu  apmaksai  izlietotie  izdevumi  samazinājušies  par  4.8%,  kas  saistīts  ar  plānotu 

pašvaldības līdzekļu ekonomiju ierobežotā pašvaldības budžeta dēļ.

Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, inventāra iegādes izdevumi palielinājušies par 4.1%, 

kas saistīts ar  atsevišķu preču cenu svārstībām, kā arī  kurināmā iegādes apjoma pieaugumu, kas 

plānots  nākamās  apkures  sezonas  uzsākšanai  ar  sausu  kurināmo,  un  kārtējā  remonta  materiālu 

iegādes palielinājumu, kas galvenokārt saistīts ar novecojušā autotransporta remonta izdevumiem.

Sociālo pabalstu izmaksa  2012.gadā, salīdzinājumā ar 2011.gadu, samazinājusies par 19.9%, jo 

Valsts  nodarbinātības  pabalsti  (bezdarbnieku  stipendijas)  2012.gadā  tika  izmaksātas  par  57306 
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latiem mazāk, salīdzinājumā ar 2011.gadu.

Kapitālie izdevumi 2012.gadā, salīdzinājumā ar 2011.gadu, samazinājušies par 59.0%, kas saistīts 

ar  Eiropas  Savienības  finansēto  projektu  īstenošanas  apjoma  samazināšanos  pārskata  gadā. 

2012.gadā lielākie būvobjekti ir no ELFLA līdzekļiem finansētie projekti: ielu un tiltu rekonstrukcija 

Aglonas novadā, Kastuļinas un Šķeltovas saietu namu rekonstrukcija, estrāde Grāveros.

Procentu izdevumi 2012.gadā samazinājušies, galvenokārt sakarā ar pirms termiņa nomaksātajiem 

aizņēmumiem vai to daļām, kā arī, samazinoties Valsts kases procentu likmēm. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, procentu izdevumi samazinājušies par 4965 Ls jeb par 17.2%.

Uzturēšanas  izdevumu  transferti  citām  pašvaldībām  (par  izglītības  un  sociālo  pakalpojumu 

sniegšanu),  salīdzinājumā  ar  iepriekšējo  pārskata  periodu,  ir  samazinājušies  par  7442  latiem 

jeb15.4%, kas izskaidrojams ar audzēkņu skaita samazināšanos, kā arī ar pašvaldības centieniem 

iespēju robežās sniegt pakalpojumus uz vietas pašvaldībā.

*Transferti uz valsts budžetu ir 2012.gadā CFLA atmaksātā summa par neizlietoto avansu

Aglonas ūdenssaimniecības projektam.

**Nesalīdzināms.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
                                                 (naudas plūsma, latos)

FK 2012.gadā 2011.gadā Pieaugums (+); 
samazinājums (-), 
2012.g., salīdz. ar 

2011.g.

2013.gadam 
plānotais*

Vispārējie valdības dienesti 350401 357447 -2.0 % 353572
Aizsardzība 138 0 * 198
Sabiedriskā kārtība un drošība 19145 17141 11.7% 16996
Ekonomiskā darbība (t.sk. projekts 
‘’Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas 
novadā 231407 Ls 2012.g.)

265094 25470 nesalīdzināms 192470

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

440289 1100257 -60.0% 314518

Veselība 19156 21373 -10.4% 20583
Atpūta, kultūra un reliģija 210287 182758 15.1% 146433
Izglītība 1186821 1217107 -2.5% 957782
t.sk. atlīdzība 888379 893050 -0.5%
        pakalpojumi 105373 88424 19.2%
        krājumi, materiāli, energoresursi 154563 154489 0.0%
        kapitālie izdevumi 32313 65603 -51.0%
        pārējie izdevumi 6193 15541 -0.60%
Sociālā aizsardzība 576839 686709 16.0% 603353
Kopā 3068170 3608262 -15.0% 2605905
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     *Sākotnēji apstiprinātais budžets (30.01.2013.domes lēmums, prot.nr.2, &14). 

     10. tabula

Atalgojumi  skolotājiem  2013.gadam  plānoti  saskaņā  ar  valsts  piešķirtās  mērķdotācijas 

apjomu, 8 mēnešiem. Pārējais finansējums atalgojumiem tiks piešķirts septembra sākumā. Sadaļā 

„ekonomiskā darbība” plānoti izdevumi ELFLA līdzfinansēto ceļu, ielu projektu īstenošanai.

2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi.

Salīdzinājumā ar 2011. gadu, speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā ir palielinājušies par Ls 

21342, jo ir papildus piešķirta valsts budžeta mērķdotācija autoceļu, ielu uzturēšanai 16436 latu 

apmērā, bet samazinājušies dabas resursu nodokļa ieņēmumi par Ls 1560. 2012. gadā, salīdzinājumā 

ar 2011.gadu, speciālā budžeta izdevumi samazinājušies par 13.8%. Budžeta izlietojums 2012. gadā 

autoceļu,  ielu  uzturēšanai  ir  71972  Ls  latu  apmērā,  dabas  resursu  nodokļa  izlietojums  vides 

aizsardzības uzlabošanai Ls 1786 apmērā, Aglonas bazilikas kora skolas vecāku iemaksu izlietojums 

3302 Ls apmērā,  pārējo budžeta līdzekļu izlietojums 19789 Ls apmērā (t.sk. nedzīvojamās ēkas 

iegāde Daugavpils  ielā 7, Ls 19300 apmērā).  Ziedojumi, dāvinājumi naudā 2012.gadā saņemti 

5300 latu apmērā, izlietoti izglītības pasākumiem 4727 latu apmērā, sociālajā jomā 50 latu apmērā. 

Nr.p.
k.

Veidlapas 
Nr.

KK Skaidrojumi par budžeta izpildes pēc uzkrāšanas principa 
un izpildes pēc naudas plūsmas starpībām

5.1. 2PB Pamatbudžeta
ieņēmumi

Starpību starp budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa un izpildi 
pēc naudas plūsmas Ls 62002 veido: 

nodokļu 
ieņēmumi

4488 Ls, galvenokārt nekustamā īpašumā nodoklis

nenodokļu 
ieņēmumi

77154 Ls veidojies galvenokārt no līdzdalības (40%) SIA 
‘’Cirīšu HES’’ kapitāla pieauguma

maksas 
pakalpojumi un 
citi pašu 
ieņēmumi

-15879 Ls maksas pakalpojumu starpībā lielāko īpatsvaru veido 
pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas samazinājums 
2012.gadā, salīdzinājumā ar 2011.gadu.

transferti -3761  Ls  transfertu  starpībā  starp  naudas  plūsmu  un 
ieņēmumiem pēc uzkrāšanas principa lielāko īpatsvaru ieņem 
ES struktūrfondu finansēto  projektu  valsts  budžeta  transferti, 
kas pēc naudas plūsmas tika iegrāmatoti  ieņēmumos, bet pēc 
uzkrāšanas principa saņemtajos avansa maksājumos kontā 5410 
‘’ Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem’’, kontā 5153 ‘’ 
Ilgtermiņa  nākamo  periodu  ieņēmumi  Eiropas  Savienības 
finansētajiem projektiem’’ vai kontā 5913 ‘’ Nākamo periodu 
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ieņēmumi  Eiropas  Savienības  finansētajiem  projektiem’’. 
Saskaņā  ar  Aglonas  novada  domes  30.09.2009.apstiprināto 
‘’Nolikumu  par  grāmatvedības  kārtošanu  un 
organizāciju’’8.21.p. ‘’Kārtība,  kādā  pašvaldības  finanšu 
pārskatos  atspoguļojams  valsts,  Eiropas  Savienības,  citu  
starptautisko  organizāciju  un institūciju  finansiālais  atbalsts,  
ziedojumi  un  dāvinājumi  naudā  vai  natūrā’’,  (aktualizēts 
05.11.2012.) pārskata gada ieņēmumos pēc uzkrāšanas principa 
tika iegrāmatota no ESF līdzekļiem iepriekšējos gados būvēto 
un  iegādāto  pamatlīdzekļu  2012.gadā  aprēķinātā  nolietojuma 
vērtība.

Pamatbudžeta
izdevumi

Starpībā starp budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa un izpildi 
pēc  naudas  plūsmas  Ls  -95161  vislielāko  īpatsvaru  ieņem 
transferti,  jo  2012.  gadā  tika  atmaksāts  valsts  budžetam 
iepriekšējā  pārskata  periodā  piešķirtais,  neizlietotais  ES 
finansējums Aglonas novada ūdenssaimniecības projektam.

Speciālā budžeta
ieņēmumi

Starpībā starp budžeta izpildi pēc naudas plūsmas un izpildi pēc 
uzkrāšanas  principa  Ls  -6243  vislielāko  īpatsvaru  ieņem 
2011.gada neizlietotās un 2012.gadā saņemtās mērķdotācijas no 
autoceļu,  ielu  fonda  izlietotās  daļas  summa,  kas  iegrāmatota 
ieņēmumos  pēc  uzkrāšanas  principa  un  naudas  ieņēmumi 
(2012.gadā saņemtā mērķdotācija).

Speciālā budžeta
izdevumi

Starpībā starp budžeta izpildi pēc naudas plūsmas un izpildi pēc 
uzkrāšanas  principa  Ls  -24581  vislielāko  īpatsvaru  ieņem 
2012.gadā veiktās pamatlīdzekļu iegādes, kuru nolietojums pēc 
uzkrāšanas principa tiks aprēķināts turpmākajos gados.

Ziedojumu, 
dāvinājumu 
budžeta
ieņēmumi

Starpību starp budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa un izpildi 
pēc  naudas  plūsmas  Ls  9520  veido  2012.gadā  saņemtie 
ziedojumi, dāvinājumi natūrā. 

Ziedojumu, 
dāvinājumu 
budžeta
izdevumi

Starpību starp budžeta izpildi pēc naudas plūsmas un izpildi pēc 
uzkrāšanas  principa  Ls  2915  veido  2012.gadā  izlietoto 
ziedojumu,  dāvinājumu  natūrā  vērtība  –  pārtikas  produkti 
ēdināšanai  skolās,  elektrības  kartes,  dažādi  dāvinātie 
priekšmeti, kas izsniegti maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

11. tabula
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2.4. Ziedojumi un dāvinājumi 2012.gads

N
r.
p
.
k
.

Iestādes 
nosaukums (no 
kuras saņemtas 
vērtības)

Ilgtermiņa ieguldījumi Krājumi Kopā

Debets Kopā 
ilgtermiņa 
iegul-
dījumi

Debets Kopā 
krāju 
mi

saimn. 
pamatl.

grāmatas mācību 
materiāli

pārtikas 
produkti

elektr. 
kartes

inventārs 2623

1 SIA 
SEMICOM

165 165 165

2 Latgales 
kultūras 
centrs

91 91 91

3 SIA 
Zvaigzne 
ABC

160 160 160

4 Lauku
bibliotēku
atbalsta 
biedrība

90 90 90

5 Bibliotēku
attīstības
institūts

235 235 235

6 Juridiskā 
koledža

6 6 6

7 Latvijas 
valsts 
prezidenta 
iespied-darbi

32 32 32

8 Latvijas 
sporta 
muzejs

15 15 15

9 Biedrība 
bērniem

8 8 8

10 Preiļu 
galvenā 
bibliotēka

23 23 23

11 Pārējie 
izdevēji

23 23 23

12 Bibliotēkas 
lasītāji

171 171 171

13 Ministru 
kabinets

30 30 30

14 Krievijas 28 28 28
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Federācija 
ģenerāl-
kons.

15 Izglītības un 
Zinātnes 
ministrija

6 6 6

16 Oregonas 
latviešu 
centrs

41 41 41

17 Vecāku 
ziedojums 
(produkti)

978 978 978

18 Latvijas 
Pašvaldību 
savienība

6068 6068 6068

19 SIA MK 
Trade

150 150 150

20 Biedrība 
‘’Ideju 
strops’’

1200 1200 1200

21 Latvijas 
pareizticīgā 
baznīca

5250 5250

22 Antons 
Veigulis

50 50

Kopā 165 959 1124 8396 5300 14820

12. tabula

Pārskats par aizņēmumiem 2012.gadā, aizņēmumu izlietojuma mērķi (latos)

Aizdevējs Mērķis Aizņēmu
ma

summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi 
(+, 

saņemts)

Darījumi 
(-, 

atmaksa)

Valūtas 
kursa 

izmaiņas 
(+,-) 

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

A B 1 2 3 4 5 6
Vides 
investīciju 
fonds

Aglonas pagasta padomes 
katlu mājas rekonstrukcija

19 547 8 827 0 -1 340 0 7 487

Vides 
investīciju 
fonds

Aglonas vidusskolas katlu 
mājas rekonstrukcija

50 400 26 505 0 -3 540 0 22 965

Valsts kase Sporta halles un brīvdabas 
estrādes Aglonas ciemā 
projektēšana un celtniecība

200 000 126 883 0 -9 579 0 117 304

Vides 
investīciju 
fonds

Ūdensapgādes sistēmas 
uzlabošana Aglonas ciemā, 
Kalnu ielā

50 000 29 312 0 -3 448 0 25 864
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Valsts 
kase/Eirop
as 
investīciju 
banka

Sporta halles Aglonas ciemā 
projektēšana un celtniecība

250 000 169 644 0 -17 842 -16 151 786

Valsts kase ELFLA projekta ''Saieta nama 
un tā teritorijas vienkāršota 
rekonstrukcija'' īstenošana

36 638 21 739 0 0 0 21 739

Valsts kase ERAF projekta '' Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšanai Aglonas 
vidusskolā''

13 245 0 0 0 0 0

Valsts kase Ēkas renovācija un tehniskā 
projekta izstrāde pansionātam 
''Salenieki'', Aglonas 
internātvidusskolas sporta 
zāles tehniskā projekta izstrāde

484 450 450 146 0 -17 152 0 432 994

Swedbank Finašu līzings automašīnai 
Tojota PREVIa, Swedbank 
līzings

11 200 982 0 -982 0 0

SEB 
Līzings

Finašu līzings autobusa 
iegādei, SEB līzings

25 487 4 034 0 -4 034 0 0

Valsts kase Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas pagasta Aglonas 
ciemā

339 226 95 739 0 -11 264 0 84 475

Valsts kase Bērnu brīvā laika pavadīšanas 
centra izveide Aglonā

197 000 42 297 0 0 0 42 297

Valsts kase Aglonas vidusskolas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

66 000 13 438 0 0 0 13 438

Valsts kase Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas novada Kastuļinas 
pagasta Priežmalas ciemā

254 855 171 175 0 0 0 171 175

Valsts kase Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas novada Šķeltovas 
pagasta Šķeltovas ciemā''

410 000 118 589 0 -3 922 0 114 667

Valsts kase Saietu nama rekonstrukcija 
Aglonas novada Kastuļinas 
pagastā un Šķeltovas pagastā

100 140 50 933 48 231 -79 616 0 19 548

Valsts kase ELFLA projekta ''Ielu un tiltu 
rekonstrukcija Aglonas novadā 
īstenošanai”

256 853 0 185 100 0 0 185 100

x x 2 765 
041

1 330 243 233 331 -152 719 -16 1 410 839

13. tabula

2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                                                                  21      



Pārskats par galvojumiem 2012.gadā, galvojumu izlietojuma mērķi (latos)

Aizdevējs Mērķis Aizņē- 
mējs

Galvotā 
aizņēmu-

ma 
summa

Neatmaksātā 
summa uz 
pārskata 

gada sākumu 

Izmaiņas, kas nav 
darījumi (SIA 

„AADSO” 
atmaksa 2012.g.)

Neatmak-sātā 
summa uz 

pārskata gada 
beigām

A B 1 2 3 4 6
Finanšu 
ministrija

Projekta ''Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Dienvidlatgales reģionā’’ 
īstenošanai”

SIA 
„AADSO”

55491 49523 -1948 47575

14. tabula

2012. gadā, kā arī iepriekšējos periodos,  aizņēmumu un galvojumu saistības tika dzēstas 

saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, atmaksas grafikos norādītajos termiņos un apmērā. Aizņēmums 

ELFLA projekta ''Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā īstenošanai” tika dzēsts virs plānotā 

apmēra, par visu no ELFLA projekta īstenošanas atgūto summu (sk. tabulu par aizņēmumiem).

3. Pašvaldības nekustamie īpašumi 2011. – 2012. gadā.

Pašvaldības  nekustamo  īpašumu  vērtības  samazinājums  dzīvojamām  ēkām,  transporta 

būvēm, pārējam nekustamajam īpašumam skaidrojams ar šo būvju nolietošanos. 

   Pārskata periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nolietojums tiek aprēķināts no lielākas ekspluatācijā  

nodoto  pamatlīdzekļu,  īpaši  būvniecības  objektu,  kopsummas  (2011.  gadā  ekspluatācijā  nodotie 

ūdenssaimniecības  un  Šķeltovas  saietu  nama  projekti,  2012.gadā  nodotie  ekspluatācijā  Priežmalas  saietu 

nams,  daļa  no  Aglonas  novada  ielu,  tiltu  rekonstrukcijas  projekta,  Grāveru  estrāde).  Mazāk  veiktas  

pamatlīdzekļu  iegādes,  samazinājies  būvniecības  apjoms. 2012.gadā,  salīdzinot  ar  2011.gadu,  ir 

palielinājusies dzīvojamo ēku vērtība - iegrāmatota renovācijas summa Kastuļinas pagasta daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai,  iegādāta nedzīvojamā māja Daugavpils ielā 7, saņemta bez atlīdzības nedzīvojamā ēka 

Daugavpils ielā 1, Aglonā, no Zemkopības ministrijas. Precizētas zemes platības.

Pašvaldības nekustamie īpašumi 2010.-2012.gadā
             (atlikušajā (bilances) vērtībā), latos

Rādītāji 2010. g. 2011. g. 2012. g. Pieaugums (+) samazinājums (-), 
salīdzinājumā 2011. g.ar 2012.g., %

Dzīvojamās ēkas 411041 391295 377145 -3.6

Nedzīvojamās ēkas 2072647 2145939 2221015 3.5

Transporta būves 564146 462055 483598 4.7
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Zeme zem ēkām un būvēm 139601 119373 115518 -3.2

Kultivētā zeme 216676 95155 84386 -11.3

Pārējā zeme 318982 192178 199462 3.8

Inženierbūves 634829 1356020 1351518 -0.3

Pārējais nekustamais 
īpašums

6118 5189 4926 -5.1

Turējumā nodotā zeme 0 325501 251335 -22.8

Turējumā nodotās ēkas un 
būves

0 31403 10829 -65.5

Mežaudzes 32994 32994 32994 0
15. tabula

Turējumā (nomā) nodoto nekustamo īpašumu sadalījums pa lietotāju grupām

Rādītāji Lietotāji Platība Uzskaites (atlik.) 
vērtība, Ls

Zeme SIA ‘’Eleonotra’’ 12 ha 496
SIA ‘’LOADER’’ 0.9 ha 436
Mājsaimniecības 1547.568 ha 250403

Ēkas Vadima Krimana un Ingrīdas Spīķes ģimenes 
ārstu prakses

295.9 m2 3727

SIA ‘’Antaris’’ 228 m2 7102
16. tabula

Pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrībās uz 31.12.2012.

Kapitālsabiedrība Kapitāla daļu vērtība, latos Ieguldījuma procents
SIA ‘’Cirīšu HES’’ 62618 40

SIA ‘’Preiļu slimnīca’’ 21487 4.61
SIA ‘’Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija’’

9075 2.73

17. tabula

Ieguldīto  kapitāla  daļu vērtība 2012.  gadā,  salīdzinājumā ar  iepriekšējo pārskata  periodu, 

palielinājusies SIA ‘’Preiļu slimnīca’’ kapitālā par 1219 latiem.

Pašvaldības līdzdalība SIA ‘’Cirīšu HES’’ (asociētās kapitālsabiedrības) kapitālā pārskata perioda 
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sākumā  01.01.2012.  ir  274250  Ls  ,  pārskata  perioda  beigās  350835  Ls,  kas  palielinājusies, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, par 76585 Ls. Pašvaldības līdzdalība SIA ‘’Preiļu slimnīca’’ un 

SIA ‘’Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija’’ vienāda ar tabulā 

uzrādīto kapitāla daļu vērtību.

                  

4. Pasākumi teritorijas plāna īstenošanā

2010. gada 21. decembrī tika noslēgta vienošanās ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par 

Eiropas  Sociālā  fonda  darbības  programmas  “Cilvēkresursi  un  nodarbinātība”  1.5.  prioritātes 

“Administratīvās  kapacitātes  stiprināšana”  1.5.3.  pasākuma  “Plānošanas  reģionu  un  vietējo 

pašvaldību  administratīvās  un  attīstības  plānošanas  kapacitātes  stiprināšana”  1.5.3.2.  aktivitātes 

“Plānošanas  reģionu  un  vietējo  pašvaldību  attīstības  plānošanas  kapacitātes  paaugstināšana” 

projekta  Nr.  1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas  novada teritorijas attīstības  plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” īstenošanu. 

Projekta ietvaros tiek izstrādāti 3 plānošanas dokumenti:

Aglonas novada attīstības programma 2012. - 2019. gadam;

Aglonas novada teritorijas plānojums 2012. - 2024. gadam;

Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037. gadam.

2011.  gadā uzsāktie  projekti  veicināja  infrastruktūras  sakārtošanu ūdenssaimniecībā,  izglītībā  un 

kultūrā atbilstoši pašvaldības funkcijām.

2011. gadā tika uzsākta Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012.-2024. gadam .

2012. gada 25. aprīlī Aglonas novada domes sēdē  (protokols Nr. 6.7.§) pieņem lēmumu atbilstoši 

2011.  gada  13.  oktobra  Teritorijas  attīstības  plānošanas  likuma  pārejas  noteikumu  8.  punktam, 

Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  2012.-2024.  gadam  izstrāde  pabeidzama  uz  sekojošu 

normatīvo aktu bāzes: 

-1994. gada 19. maija likums "Par pašvaldībām" ;

-2011. gada 13.oktobra likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”;

-2008. gada 8. maija likums "Attīstības plānošanas sistēmas likums";

-Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi";

-Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 
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vidi stratēģiskais novērtējums";

-Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā" ;

- Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumi Nr.1178 "Attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi".

2012. gada 28. jūnijā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 9. 9.§) tika apstiprināta Aglonas 

novada  attīstības programma 2012.-2018. gadam . 

2012. gada 27.  jūlijā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr.  10. 5.§) pieņem zināšanai SIA 

„KBLC” sniegto  prezentāciju  par  „  Aglonas  novada teritorijas  plānojuma 2012-2024.  gadam 1. 

redakciju, nodod sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai . 

Aglonas  novada  Teritorijas  plānojuma  2012-2024.  gadam  1.  redakcijas  sabiedriskā  apspriešana 

notiek no 2012. gada 10. augusta līdz 2012. gada 10. oktobrim. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 970 

2.  pielikumu  “Sabiedrības  iebildumi  un  priekšlikumi  par  attīstības  plānošanas  (teritorijas 

plānošanas) dokumentu”.

Aglonas novada dome saņēma 54 iesniegumus no privātpersonām un juridiskām personām 

par  Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  2012.-2024.  gadam 1.  redakciju.  Ar  Aglonas  novada 

teritorijas  plānojuma 2012.-2024.  gadam 1.  redakciju  iepazinās  un  sniedza  atzinumus  16 valsts 

institūcijas  un  6  kaimiņu  pašvaldības.  Sabiedriskās  apspriešanas  laikā  tika  organizētas  vairākas 

Aglonas  novada  Teritorijas  plānojuma  2012.-2024.  gadam  darba  grupas  sanāksmes,  kur  tika 

analizēta un vērtēta Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde un galvenie 

uzdevumi ,mērķi, saturs to izpēte un likumdošanas ievērošana. Darba grupu sanāksmēs piedalījās 

Aglonas novada domes speciālisti, kuri sniedza savus ieteikumus, pretenzijas un veicamās izmaiņas 

Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes gaitā. Noslēdzoties sabiedriskai 

apspriešanai  par  Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  2012.-2024.  gadam  1.  redakciju  katrā 

Aglonas novada pagastā tika sasauktas iedzīvotāju sapulces. Sapulces organizēja Aglonas novada 

domes plānošanas un attīstības daļas vadītāja Ineta Valaine, teritorijas plānotāja Genovefa Miglāne 

un teritorijas  plānojuma izstrādātājfirmas  SIA „ Ķermers  business  and Law Company” projektu 

koordinatore Edīte Ķemere un arhitekte Ilona Gleizde. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024. gadam norises gaitu tika ievietotas publikācijas pašvaldības mājas lapā un laikrakstos. 

*2012.  gada  10.  augustā  „Paziņojums  par  Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  1.  redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu” laikrakstā „Vietējā”.
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*2012.  gada  10.  augustā  „Paziņojums  par  Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  1.  redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu” laikrakstā „ Latvijas Vēstnesis”.

*  2012.  gada  20.  augustā  afišas  ar  paziņojumu  par  Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  1. 

redakcijas sabiedrisko apriešanu  Aglonas novadā un visās pagastu pārvaldēs.

*  2012.  gada  20.  augustā  „Paziņojums  par  Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  1.  redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu” Aglonas novada mājas lapā  www.aglona.lv.

*  2012.  gada  10.  septembrī  atgādinājums   „  Aglonas  novada  teritorijas  plānojuma  apspriešana 

turpinās „ Aglonas novada mājas lapā  www.aglona.lv.

*2012. gada 8. oktobrī Aglonas novada mājas lapā  www.aglona.lv. paziņojums  „ Apskati savu 

īpašumu kartē un plāno zemes izmantošanu”. 

2012. gada 30.  oktobrī  Aglonas  novada domes sēdē  (protokols  Nr.  10.  5.§) atbilstoši  institūciju 

atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Aglonas novada dome, nolemj:

“Pilnveidot Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1. redakciju”. 

Aglonas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam bija jāpabeidz līdz 2012. gada 31. 

decembrim, bet saskaņā ar jauno 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” stāšanos spēkā, ņemot vērā sabiedrības plašo interesi 

par plānošanas dokumentu nozīmīgumu pagarināts teritorijas plānojuma  izpildes termiņš līdz 2013. 

gada 30. jūnijam.

5. Līdzdalība sadarbības projektos

Aglonas novada dome aktīvi iesaistās dažādu projektu realizēšanā, kuros Aglonas novada 

dome pārrobežu projektos ir gan kā sadarbības partneri, gan kā vadošie partneri. 

Projekta nosaukums:  „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu  

reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098). Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas 

reģions, Aglonas novada dome – sadarbības partneris. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt tūrisma 

attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionā, izmantojot kopēju pārrobežu pieeju tūrisma 

eksporta  un  produktu  sekmēšanā  un sadarbības  veicināšanā  starp  tūrisma  sektora  speciālistiem.

Specifiskie  projekta  mērķi:  veicināt  kopējās  tūrisma  tradīcijas  Latvijas,  Lietuvas,  Baltkrievijas 

pārrobežu reģionā, organizējot kopējus tūrisma pasākumus Latgales-Utenas-Vitebskas reģionā, kā 

arī  uzlabot  publisko  infrastruktūru kopējām  ūdens  tūrisma  aktivitātēm  –  investēt  tūrisma 
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informācijas  centru,  publisko  atpūtas  vietu  un  objektu  aprīkojumā  un  rekonstrukcijas  darbos.

Projekta kopējais budžets: 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% - 1 610 448,30 EUR (1 131 829,5 

LVL)  ir  Eiropas  Savienības  atbalsts. Aglonas  novada  domes  ieguvums  šajā  projektā  tūrisma 

informatīvās norādes un stends bukletiem. 

Projekta  nosaukums: Tūre  pa  Latgali  & Pleskavu  (ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08),  

akronīms  TOUR. Projektu  līdzfinansē  Igaunijas,  Latvijas  un  Krievijas  pārrobežu  sadarbības 

programma  Eiropas  kaimiņattiecību  un  partnerības  instrumenta  ietvaros  2007-2013 

(http://www.estlatrus.eu),  atbalsta  Europeaid  (  http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm  )  .  Vispārējais 

projekta mērķis: attīstīt sadarbību un izveidot patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales reģionu 

un  Pleskavas  apgabalu.  Specifiskie  projekta  mērķi:  Palielināt  abu  reģionu  pievilcību  un 

atpazīstamību  Eiropas  Savienībā  un  Krievijā;  Paaugstināt  reģionālo  administrāciju  un  tūrisma 

speciālistu  kapacitāti  ar  mērķi  uzlabot  pakalpojumu kvalitāti  un palielināt  konkurētspēju tūrisma 

nozarē;  Attīstīt  tūrisma infrastruktūru  kā daļu no starptautiskajiem tūrisma maršrutiem.  Projekta 

budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90% jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda 

Igaunijas,  Latvijas  un  Krievijas  pārrobežu  sadarbības  programmas  Eiropas  kaimiņattiecību  un 

partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10% partneru līdzfinansējums. Projekta 

ietvaros Aglonas novadā ir  paredzēta  aprīkojuma iegāde un uzstādīšana tūrisma – atpūtas  vietas 

labiekārtošanai  pie  Ciriša  ezera,  pie  Jazinkas  ezera  un  pie  Šķeltovas  ezera.  Kopējās  projekta 

izmaksas Aglonas novada domei – 37054,81 EUR.

Projekta  nosaukums – “Atbalsta  programmu izstrāde  un  īstenošana  sociālās  atstumtības  

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 

(  Nr.  2010 /  0328  /1DP /  1.2.2.4.1  /  10/IPIA /  VIAA /  002  ).  Eiropas  Sociālā  fonda  darbības 

programma “Cilvēkresursi  un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāte  “Iekļaujošas 

izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā 

personāla  sagatavošana,  nodrošināšana  un  kompetences  paaugstināšana”.  Projekta 

īstenotājs – Latvijas  Universitāte.  Sadarbības  partneri  –  15  pašvaldības  5  Latvijas  plānošanas 

reģionos ar 24 pilotskolām, tostarp arī Aglonas vidusskola. Projekta mērķis un rezultāts – izstrādātās 

atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 

15  pašvaldībās  un  25  izglītības  iestādēs,  veicinot  viņu  iesaistīšanos  izglītībā  un  nodarbinātībā, 

tādējādi  veicinot  viņu  iekļaušanos  sabiedrībā.  Izzināt,  modelēt,  aprobēt  un  izvērtēt  sociālās 

atstumtības  risku  mazināšanas  un  novēršanas  sistēmu  13  –  25  gadus  veciem  jauniešiem  15 
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pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības 

un  neturpina  izglītību,  kā  arī  veicinātu  viņu  profesionālās  ievirzes  izglītību  un  nodarbinātību, 

stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti,  attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā 

personāla kompetences līmeni.

Projekta  nosaukums  –  “Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana  izglītības  sistēmas  

optimizācijas apstākļos” (Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001). Eiropas sociālā fonda 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte.

Projekta mērķis un rezultāts – pedagogu iesaiste profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas ieviešanā, apgūstot mācības ar mērķi iegūt papildus prasmes vai kvalifikāciju darbam 

izglītības iestādē. Projektam bija seši darbības posmi, kuros atbalstu saņēma 85 novada skolu 

pedagogi.Vislielākā pedagogu interese bija trešajā aktivitātē, kurā skolu komisijas novērtēja sava 

pedagogu darba kvalitāti. Šajā aktivitātē piedalījās73 pedagogi,  otro aktivitāti  – pilnveidot savu 

pedagoga kvalitāti apmeklējot kursus, izmantoja 12 pedagogi. Pieprasītākie kursi bija darbam 

apvienotajās klasēs, darbs ar skolēniem, kuriem ir attīstības traucējumi. Trešajā aktivitātē pedagoga 

darbības kvalitāte tika vērtēta piecās pakāpēs, pirmās trīs pakāpes pedagoga  darbības skolas 

ietvaros, ceturtā – pedagoga darbība novada ietvaros,  piektā valsts līmenī. Pēc  visu sešu posmu 

pedagogu novērtēšanas komisiju noslēguma protokoliem mūsu novadā pirmā pakāpe piešķirta 

četriem, otrā  astoņiem, trešā 50 un ceturtā 4 pedagogiem.

Projekta nosaukums – “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”.

Projekta rezultāts - iegādāti 2 autobusi: Mercedes-Benz Intouro autobusā paredzētas 40 pasažieru 

sēdvietas un  BMC PROBUS 215 SCB (31 sēdvieta) autobusi ir paredzēti skolēnu pārvadāšani 

Aglonas novada teritorijā.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2012. gadā 

tika uzsākts projekts“Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos,  

pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju (BELLA CUISINE)”.

Paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti Latgales un Vitebskas reģionos, veicinot 

tradicionālās virtuves turpmāko attīstību, tiks izveidots starptautiskais kulinārā mantojuma BELLA 

CUISINE centrs. Projekta realizācijas gaitā  30 Latgales un 30 Vitebskas reģiona ēdināšanas sektora 

pārstāvji apgūs apmācības: „Galda klāšana un viesu uzņemšanas kultūra”; „Kulinārā mantojuma 

ēdieni, receptes, ēdienu noformējums un pasniegšana”; „Komunikācijas psiholoģija”.
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Tiks izstrādāts kopējs BELLA CUISINE maršruts, kura apraksts 12 000 eksemplāros tiks publicēts 

latviešu, krievu un angļu val. Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārais mantojums tiks 

popularizēts, izdodot brošūras, kā arī trijās tūrisma izstādēs - „Balttour” Rīgā, „Otdih” Minskā un 

„Otdih bez granic” Sanktpēterburgā.

 Rēzeknē, Polockā, Ludzā un Krāslavā notiks festivāli ar kopēju kulinārā mantojuma tematiku.

Projekta dalībnieki piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos uz Skanes reģionu Zviedrijā, 

Aukštaitijas reģionu Lietuvā un  Gotlandes reģionu Zviedrijā.

Šajā projektā Aglonas novada dome sadarbojas ar Krāslavas novada domi, Dagdas novada 

domi, Rēzeknes novada domi, Ludzas novada domi, Polockas pilsētas izpildkomiteju, Lepeļa rajona 

izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļu, Glubokoje rajona izpildkomitejas 

fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļu, Verhnedvinskas rajona deputātu padomi, Mioru rajona 

deputātu padomi un  Starptautiskais sadarbības attīstības atbalsta fondu „Interakcija”.

Tā pat Aglonas novada dome piedalās projektu konkursos, ko atbalsta ERAF, ELFLA,ESF, ES, SF, 

ZIVJU FONDS (skat. Pielikumā Nr.2).

6. Komunikācija ar sabiedrību

Sabiedrisko attiecību speciālista galvenais uzdevums ir nodrošināt procesu, kas ir vērsts uz 

apmaiņu ar informāciju, saikni starp pašvaldību un sabiedrību.  Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību 

sabiedrība tiek informēta par aktuālajiem notikumiem Aglonas  novada pašvaldības darbā. 

Pašvaldība uztur savu www serveri, uz kura izvietota  novada interneta vietne www.aglona.lv, 

kurā var iepazīties ar Aglonas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, izdotajiem saistošajiem 

noteikumiem, ar domes sēžu protokoliem, aktualitātēm, kā arī izlasīt «Aglonas novada vēstis» visus 

numurus. Ar interneta starpniecību iedzīvotāji informāciju  var saņemt ātrāk un ērtāk bez laika 

ierobežojumiem – neatkarīgi no domes darba laika, iedzīvotāja atrašanās vietas. 

Kopš 2010.gada tiek izdots ikmēneša izdevums «Aglonas novada vēstis», kuru novada 

iedzīvotāji saņem 1 x mēnesī, kā laikraksta «Ezerzeme » pielikumu. 1000 eksemplāri (600 latviešu 

valodā un 400 krievu valodā) tiek izdalīti bez maksas Aglonas novadā – pagastu pārvaldēs, veikalos, 

bibliotēkās u.c. vietās. Aglonas ciema iedzīvotāji avīzi saņem pastkastītē. Avīzē iekļauto informāciju 

lasa arī laikraksta abonētāji (aptuveni 5000) gan Krāslavas novadā, gan Dagdas novadā, gan Aglonas 

novadā. Avīzes izmaksas gadā – 600 Ls. 
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Laika posmā no 2012.gada janvāra līdz 2012. gada 31.decembrim tika sagatavotas un 

ievietotas 485 aktualitātes Aglonas  novada domes portālā www.aglona.lv. 

Sadarbībā ar  Latgales Reģionālo televīziju  nodrošināti 20 sižeti pārraidīšanai ēterā, 1 tematiskais 

raidījums „Dabas parki Latgalē” (autorraidījums, no kura liela daļa veltīta Cirīša ezera dabas parkam 

un Upursalai).

 LRT ir viens no risinājumiem, kā paplašināt informatīvo telpu, sekmēt un  nodrošināt 

sabiedrības informētību par pašvaldības aktualitātēm un svarīgiem jautājumiem. LRT ir veiksmīga 

sadarbība ar LTV1, tāpēc  nozīmīgākie sižeti tiek rādīti arī tur. 

Sabiedrisko attiecību speciālists savus uzdevumus veic sadarbībā ar Aglonas novada domes 

nodaļām, struktūrvienībām  un pašvaldības iestādēm, kas nodrošina ar visu nepieciešamo 

informāciju.  Aglonas  novada domes portāla aktualitāšu sadaļā tika sistemātiski ievietota noderīga 

informācija iedzīvotājiem, informācija par plānotiem un notikušiem pasākumiem, aktuālām tēmām, 

kā arī regulāri papildināta vai atjaunota informācija. 2012.gadā vietnē www.aglona.lv izveidotas arī 

jaunas sadaļas. Sadarbībā ar novada IT speciālistu uzlabota un aktualizēta Aglonas novada domes 

portāla informatīvā un vizuālā bāze.

2012.gadā bija ieviesta jauna iedzīvotāju iesaistes metode  novada attīstībā. Mājas lapā sāka 

darboties  interaktīvs sabiedriskās apspriešanas rīks Iedzīvotāju idejas - http://www.aglona.lv/idejas/, 

ar kura palīdzību iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savus priekšlikumus un jaunas idejas projektiem, 

aktuālu jautājumu risinājumiem. Sabiedrības līdzdalības rīks atklāja  lietas, kurām domei būtu 

jāpievērš lielāka vērība. 

 Sagatavotas prezentācijas, sadarbībā ar citām nodaļām organizēti un novadīti novada 

pasākumi, uzturēti sakari ar ārzemju sadraudzības partneriem. Lai veicinātu starpvalstu attiecības, 

attīstītu un uzturētu Eiropas sadraudzības saikni, nākotnē sekmētu iesaistīto valstu iedzīvotāju un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, bagātinātu starpkultūru dialogu, Aglonas novada 

pašvaldība oktobrī  parakstīja sadarbības līgumu Eiropas Savienības programmas „Eiropa 

pilsoņiem” ietvaros ar Rumānijas Vulturešti pašvaldību un Itālijas Cropalati pašvaldību.  

Sagatavoti dokumenti  un vēstules ministrijām, valsts iestādēm. Organizētas tikšanās, sagatavoti 

mārketinga materiāli. Aglonas aktualitātes tiek ievietotas arī sociālajā tīklā Facebook.

Informācija par pašvaldību, tās darbu un pieņemtajiem domes lēmumiem, saistošajiem 

noteikumiem tiek sniegta pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv un laikrakstā „ Ezerzeme”, kas kā 

pielikums iznāk reizi mēnesī.
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2012.gadā izstrādāti Aglonas novada heraldiskie simboli - ģerbonis un karogs. 2012.gada 

30.augustā novada ģerbonis tika reģistrēts ģerboņu reģistrā. Valsts Heraldikas komisija atzina domes 

iesniegto ģerboņa attēlu un aprakstu par visām prasībām atbilstošu. Ģerboņa heraldiskais apraksts: 

Zilā laukā romba veidā sudraba trejgalu liliju krusts, kas apvienots ar šķērso liliju krustu, viss zem 

krusta galiem apļveidā savienots ar ieliektiem pavediena elementiem. Heraldikas komisijā 

konceptuāli atbalstīts bija arī Aglonas novada karogs.

Iedzīvotāju atbalsts un sadarbība:

Pašvaldības iedzīvotāju lauksaimniecības atbalstam tika rīkoti informatīvie semināri un 

sniegtas konsultācijas, tajā skaitā pieteikumu sagatavošanā platību maksājumu subsīdiju saņemšanai. 

Notiek sadarbība ar ‘’Preiļu un Krāslavas partnerību’’ LEADER programmā, izveidota Aglonas 

novada uzņēmēju datu bāze – katalogs. Uzņēmēji piedalījās starptautiskajā izstādē ‘’BALTTOUR 

2012’’. 

Turpina darbu pie pārrobežu projekta Tūre pa Latgali & Pleskavu (ESTLATRUS/1.3./ELRI-

129/2011/08),  akronīms TOUR„, pie projekta Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-

Vitebskas pārrobežu reģionos” (Nr. LLB-1-098) Bella Dvina 2, pie parrobežu projekta Bella 

Cuisine. Rezultāta notika apmācības tūrisma uzņēmējiem un Krievijas tūroperatoru iepazīšanās tūres 

Latgalē un Aglonā. Izdoti jauni reklāmas materiāli. ( bukleti,kartes,pārrobežu maršruti) Atjaunota 

āra karte.Dalība starptautiskajajās turisma izstādēs. Organizēti gadskārtu gadatirgi. Iesaistījāmies 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013 (2.projektu konkurss) „Tematiskie 

ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, 

akronīms VILLAGE HERITAGE. Projektā. Aglonas novadu pārstāvēs 5 ciemi. Aglonas ražotāji un 

mājražotāji piedalījās Latgales dienās Pēterburgā 2012.g.jūnijā. Sadarbībā ar Dabas pārvaldi notika 

Eiropas nacionālo parku diena pie Cirīša ezera. Tūrisma uzņēmēji uzņēma pie sevis Dagdas novada 

tūrisma uzņēmējus un paši devās uz Dagdas novadu. Ir uzsākts ELFLA projekts par informatīvās 

infrastruktūras izveidi Aglonā un Jaunaglonā. Cieša sadarbība ar Latgales biznesa inkubatoru,Preiļu 

biznesa inkubatoru,LRAA, ES struktūrfondu informācijas centru. Sadarbība ar Preiļu partnerību par 

mazo grantu konkursu. Tika atbalstīti 4 projekti. Sadarbība ar Krievijas federācijas konsulātu 

Daugavpilī ir uzsākts brāļu kapu rekonstrukcijas projekts. Sekmīgi aizsākta sadarbība ar Latvijas 

konsulātu S-Pēterburgā Aglonas novada tūrisma uzņēmēju reklamēšanā.

Uzņēmējiem dota iespēja reklamēties novada mājas lapā, bukletos, regulāri tiek pieaicināta 
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televīzija, prese, rīkoti Aglonas novada tirdziņi 4 reizes gadā.

Aglonas novada domes dzimtsarakstu nodaļa veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju, Aglonas 

novada būvvalde īsteno pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi

Atbilstoši  iedalījumam  funkcionālajās  kategorijās  šajos  izdevumos  ietilpst  pārvaldes  un 

padomes  iestāžu  izmaksas,  aizdevumu  atmaksa,  norēķini  ar  pašvaldību  budžetiem,  izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem. Bez minētā norēķinos ietilpst arī mērķdotācijas:

− piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai

− pirmsskolas izglītības iestādei 

− vispārējās  vidējās  izglītības  iestāžu  pedagogu  darba  samaksai  un  sociālajiem 

maksājumiem

−  interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālajiem maksājumiem

− mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darba samaksai un sociālajiem maksājumiem

− pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai u.c.

2013. gadā  tiks veikti  Aglonas un Grāveru ciema  ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi. 

2013. gadā tiks realizēti projekti par satiksmes drošības uzlabojumiem Jaunaglonas ciemā, novada 

kapacitātes stiprināšana, Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrāde, labiekārtotas 3 pludmales, 

atjaunots basketbola laukums,  tiks  veicināta  starptautiskā sadarbība,  ieviešot  jaunus projektus ar 

partneriem Eiropā.
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NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS

AGLONAS NOVADA DOMEI

Zigojums par konsolid€to finan5u pdrskatu

MEs esam veikuSi AGLONAS NOVADA PASVALDTBAS (turpmdk tekstE ,,Pa5valdTba") 2012.
gada konsolidEtS finan5u pdrskata revTziju. Revid€tais konsolid6tais 2012. gada finanSu pdrskats
ietver:
. 2012. gada 31. decembra pdrskatu par PASVALDTBAS finansidlo stdvokli - veidlapa Nr.1

"Bilance",
. 2012. gada pdrskatu par PASVALDIBAS darbTbas finansidlajiem rezultdtiem - veidlapa Nr.4-3,
. PASVALDTBAS pa5u kapitdla (neto akUva) izmairlu p5rskatu par 2012. gadu - veidlapa Nr.4-

1 ,
. PASVALDTBAS naudas pl0smas pirskatu par 2012. gadu - veidlapa Nr.2-NP,
. konsolid6td finan5u pdrskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta

noteikumu Nr. 777 ,,Gada pdrskata sagatavo5anas kdrtTba" 4.5. punktd, grdmatvedTbas
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pdrskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budZeta
izpi ldi.

Sis konsolid€tais finanSu pirskats ir sagatavots, apvienojot Pa5valdTbas struktUrvienTbu finan5u
pdrskatus, ki norddTts konsolid6ti finanSu pdrskata pielikumd. PaSvaldTbas radniecTgie uzpdmumi
nav konsolidEti Sajd konsolid6tajd finan5u pdrskatd.

VadTbas atbildTba par finanSu pdrskata saqatavoSanu
VadTba ir atbildTga par 5T konsoliddti finan5u pirskata sagatavo5anu un tajd sniegtds informdcijas
patiesu atspogulo5anu saskaqd ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta
noteikumu Nr.777,,Gada pdrskata sagatavo5anas kdrtTba" nosac-rjumiem, kd arT par tddu iek56jo
kontroli, kddu vadTba uzskata par nepiecie5amu, lai nodro5indtu finan5u pdrskata, kas nesatur ne
krip5anas, ne klUdu izraisltas bUtiskas neatbilsUbas, sagatavo5anu.

Revidentu atbildiba
Mds esam atbildlgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mirsu veikto revTziju, izsakdm par 5o
konsolid6to finanSu pdrskatu. M€s veicdm revTziju saskapi ar Starptautiskajiem revTzijas
standartiem. Sie standarti nosaka, ka mums jiiev€ro Etikas prasTbas un jdpldno un jdveic revrzrla
ta, lai iegUtu pietiekamu pdrliecTbu par to, ka konsoliddtajd finan5u pdrskatd nav bUtisku
neatbilstTbu.

RevTzija ietver proced0ras, kas tiek veiktas, lai ieg0tu rev-zijas pierdd-rjumus par konsolidetajd
finan5u pdrskatd uzrdd-rtaj5m summdm un atkldto informdciju. ProcedUras tiek izv6l6tas,
pamatojoties uz revidentu profesiondlu v6rtEjumu, ieskaitot krip5anas vai klUdu izraisTtu bUtisku
neatbilstTbu riska nov6rtdjumu finan5u pdrskatd. Veicot 5o riska nov6rtdjumu, revidenti qem v€ra
iek5djo kontroli, kas izveidota, lai nodro5indtu konsolid€td finanSu pdrskata sagatavo5anu un tajE
sniegtds informdcijas patiesu atspogulo5anu, ar m6rlSi noteikt apstdkliem piem6rotas rev-zijas
procedUras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitdti. Rev-zija ietuer arT pielietoto
grdmatvedTbas uzskaites principu un vadTbas veikto grdmatvedTbas apld5u pamatotTbas
izvdrt6jumu, kd arT konsolid€td finan5u pdrskata vispdr6jd izkldsta izv€rt6jumu.
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Uzskatdm, ka mUsu ieg0tie revTzijas pierEd-rjumi ir pietiekami un atbilstoSi mEsu revidentu atzinuma
izteik5anai.

Atzinums
MUsuprdt, iepriek5 min6tais konsolid€tais finan5u pdrskats sniedz patiesu un skaidru priek5statu
par PASVALDIBAS finansiElo stdvokli 2012. gada 31. decembrT, kE arT par td darbTbas finan5u
rezultitiem un naudas pl0smEm 2012. gad1, saska4d ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 ,,Gada pErskata sagatavo5anas kdrtiba"
nosacijumiem.

Ziqojums par citu juridisko un regulEjoSo prasibu izpildi

M€s esam iepazinu5ies arT ar vadTbas ziqojumu par 2012. gadu, kas atspogulots konsolidEtd
gada pdrskata sadald VadTbas zipojums - ZINO, un neesam atkldju5i bUtiskas neatbilstTbas starp
Sajd vadTbas zigojum6 un 2012. Gada konsolid€tajd finan5u pdrskatd atspoguloto finanSu
informdciju.

SIA,,AKTfuS M AUDITS"
Licence Nr. 40

MARIJA PORIETE
Valdes lockle
Zvdrin6ta revidente
SertifikEts Nr. 6

Marija Poriete, 29497 469
marija.aktivs@inbox. lv
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PIELIKUMI
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Apzīmējumi:

Z – ziemas sezona

V – vasaras sezona

Pielikums Nr.1

Aglonas novada dome

Domes priekšsēdētājs - 1Priekšsēdētāja vietnieks - 1

Finanšu komiteja - 8 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja -5 Komisijas:

Administratīvā komisija - 6

Inventarizācijas komisija - 5 Iepirkumu komisija - 5

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija - 7

Pašvaldības administrācija

Teritoriālās struktūrvienības

Pašvaldības struktūrvienības un iestādes

Kancelejas nodaļa - 3

Finanšu nodaļa - 7

Dzimtsarakstu nodaļa - 2

Komunālo pakalpojumu
dienests – 29 (Z +5; V+1)

Attīstības un plānošanas
nodaļa - 3

Aglonas novada
Grāveru pagasta
pārvalde – 4 (Z +2)

Aglonas novada
Šķeltovas pagasta
pārvalde – 4 (Z+2)

Aglonas novada Kastuļinas pagasta
pārvalde un soc. māja – 4 (Z+4)

Aglonas vidusskola – 28 (Z+ 4; V+1)

Aglonas
bazilikas kora

skola - 7

Aglonas pirmsskolas
izglītības iestāde – 17

(Z+2)
Priežmalas
bibliotēka - 1

Šķeltovas Tautas
nams – 3 (Z+2)

Šķeltovas
bibliotēka - 1

Kastuļinas
Tautas nams –
3 (Z+4)

Grāveru
bibliotēka - 1

Grāveru Kultūras
nams - 3

Aglonas internātvidusskola – 31 (Z+4)

Aglonas centrālā
bibliotēka - 4

Aglonas novada
Kultūras centrs – 7
(Z+2)

Grāveru Feldšeru –
vecmāšu punkts - 1

Šķeltovas Feldšeru –
vecmāšu punkts – 1 (Z+2)

Aglonas sporta skola - 6

Sociālais dienests - 6

Aglonas novada būvvalde - 2

Aglonas novada bāriņtiesa - 6

Aglonas novada
Uzņēmējdarbības centrs - 6 Sociālās aprūpes centrs

„Aglona” – 28 (Z+4; V+1)
Šķeltovas pamatskola – 11

(Z+2)
Bērnu brīvā laika pavadīšanas
centrs – 9 (+ pulciņu vad.)Bērnu sociālā atbalsta centrs

„Somerseta” – 13 (Z+4)

Priežmalas pamatskola –
17 (Z+4)

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra
(Kudrjašova ) Grāveru pamatskola – 12 (Z+2)

Priežmalas Feldšeru –
vecmāšu punkts - 1

Speciālisti - 5



Pielikums Nr.2
Projekti Aglonas novadā 2012. gadā.

N.p.k. Projekta nosaukums Finansētājs Projekta
realizācijas laiks

Kopējā summa
LVL/ EUR

Līdzfinansēju
ms

Pašvaldības
finansējums

1. Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības
kvalitatātes paaugstināšana Aglonas novadā

ESF 01.09.2010-
31.07.2011

27637.55 85%, 3,75%
valsts budž.

11,25%

2. „Mainīties pašiem” SF 2009- 30.11.2011 25634 EUR 100% 0%
3. Alternatīvu sociālās aprūpes  pakalpojumu

attīstība Aglonas novadā
ESF 01.04.2011-

31.03.2012
102649,45 97,4% 2,6%

4. Atbalsta programmu izstrāde  un īstenošana
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu

atbalsta sistēmas izveidei

ESF 17.12.2010. –
2013.31.12.

-
partneri

85% ESF, 15%
Latvijas valsts

0%

5. Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas
pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai

ERAF 01.11.2010-
31.12.2011

10229.00 EUR 90% 10%

6. Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana

ESF 21.12.2010-
31.12.2013

40325,00 100 % 0%

7. Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes
stiprināšanai Aglonas novadā

ESF 01.10.2010-
30.09.2012

18500 100 % 0%

8. Sabiedriskā centra materiāli tehniskās bāzes
pilnveide Aglonā

ELFLA 29.12.2009-
20.10.2010

1998.59 100% 25%

9. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas

vidusskolā

ERAF 11.05.2009-
31.12.2010

105017 92,5% 7,5%

10. Aglonas saieta nama kā sabiedriskā centra
materiāli – tehniskās bāzes pilnveidošana

ELFLA 29.12.2009-
20.10.2010

7998.35 100% 25 %

11. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu
plānu ieviešanas atbalsts 1.kārta (darba
praktizēšana ar stipendiju) – ārkārtas

nodarbinātības programma”

ESF 2009-2011 148410.70 100% 0%

12. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos (sadarbības

partneri)

ESF 2009-2012 38840,91 100% 0%

13. Aglonas vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana

KPFI 2009.-2010. 115672.43 85% 15%

14. Priežmalas, Šķeltovas, Grāveru pamatskolas,
Aglonas internātvidusskolas informatizācija

ERAF 2009-2010 21793.25 100% 0%



15. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana
Aglonā

ERAF 11.09.2009-
31.12.2010

235439.00 92,5% 7,5%

16. Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas-
Lietuvas austrumu pierobežas reģionos /GREEN

INVESTMENTS/.

ERAF 2010 16388
EUR

100% 10%

17. „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta

pasākumus” (2 skolēnu autobusu iegāde)

Latvijas-
Šveices

sadarbības
programma

2009.-2012. 270000 90% 10%

18. Aglonas novada kapacitātes stiprināšana ES
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

ESF 2010.-2011. 30000.00 100% 0%

19. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Aglonas ciemā I. kārta.

ERAF 2009-2010 825489.83 95% 5%

20. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Aglonas ciemā II. kārta.

ERAF
Lauzts
līgums

10.06.2011. - 2013 351402.00 85% 15%

21. Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas
ciema ūdenssaimniecības attīstība

ERAF 2010.-2011. 424600.52 85% 15%

22. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Kastuļinas pagasta Priežmales ciemā

ERAF 2010.-2011. 412585.75 85% 15%

23. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā

ERAF 2010.-2011. 312885.00 85% 15%

24. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās
Nr.!DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001

ESF 2012.-2014. 67554,37 100%

25. Sociālās drošības tīkla pasākumi Valsts
budžets

31.12.2010.-
30.08.2011

41100,00 90% 10%

26. Aglonas novada Ģeraņimovas-Ilzas, Jazinkas,
Kustaru un Užuņu ezeru zivsaimnieciskās

ekspluatācijas noteikumu izstrāde.

ZIVJU
FONDS

05.2011. -
12.2011.

2488,8 100% 0%

27. Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā Nr.11-
03-L32100-000004

ELFLA 10.02.2011-
15.04.2012

122918,36 90% 10%

28. Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas
saieta namam Nr.11-03-LL22-L413201-000006

ELFLA 07.11.2011.-
28.06.2012.

8983,30 90% 10%

29. Sociālās aprūpes centra “Aglona” teritorijas
labiekārtošana Nr.11-03-Ll12-L413201-000011

ELFLA 09.06.2011.-
31.10.2012.

4729,85 90% 10%

30. Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas ELFLA 19.12.2011.- 14722,52 90% 10%



pagasta Aglonas novadā Nr.11-03-LL22-L413101-
000004

27.02.2013.

31. Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes
ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā
Nr.12-03-LL22-L413201-000001

ELFLA 07.05.2012.-
30.07.2013.

13253,63 90% 10%

32. Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu
infrastruktūras sakārtošana un būvniecība Nr.11-
03-L32100-000017

ELFLA 16.03.2011.-
27.09.2013.

162086,49 90% 10%

33. Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā Nr.11-
03-L32100-000084

ELFLA 26.04.2011.-
31.07.2013.

313857,54 90% 10%

34. Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada
Aglonas ciemā Nr.11-03-L32100-000228

ELFLA 11.11.2011.-
10.11.2013.

44850,01 90% 10%

35. Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu,
Pakalņa, Ilzes ezeru zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde

LAD, ZIVJU
FONDS

08.2012.-03.2013. 3143,20 2576,39 PVN
566,81

36. Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas
novada ezeros

LAD, ZIVJU
FONDS

04.2012. -
09.2012.

2132,56 1748,00 PVN
384,56

37. Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas
novadā Nr.12-03-LL12-L413101-000011

ELFLA 17.07.2012.-
5.09.2013.

3628,68 90% 10%

38. SAC “Aglona” telpu rekonstrukcija radošo
darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai Nr.12-03-
LL12-L413202-000007

ELFLA 17.07.2012.-
29.08.2013.

12835,34 90% 10%

39. Turpini mainīties Nr.36 ESF 1.12.2012. -
30.11.2013.

15200,00 98,7% 1,3%

40. Atbalsts ugunsdrošības psākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs

Latvijas -
Šveices

01.02.2012-
31.07.2014.

10381,35 90% 10%

41. “Bella Cuisine”  Nr.LLB-2-266 LV-LT-BY
programma

2012.-2013. 41835,00 eiro 90% 5% Valsts budžets,
5% līdzfin.

42. Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības
iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas
attīstība (Educate for business).

LV-LT 01.04.2012.-
31.03.2014.

795780,56 eiro 100,00% -
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