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PAMATINFORMĀCIJA 

 1.1. Aglonas pagasta juridiskais statuss 
  

Aglonas pagasta padome ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības padomes un 

tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, MK dotos 

uzdevumus un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju intereses. Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldība ir publisko tiesību subjekts, bet 

privāttiesību jomā padomei ir juridiskas personas tiesības.  Aglonas pagasta padome  LR UR 

reģistrēta 1996.gada 22.martā, reģistrācijas numurs – 90000065754, 

Pašvaldības juridiskā adrese  Somersetas ielā 34, Aglona,  

Pagasta padomes sastāvs no 2005.gada 22.marta – 9 deputāti  

 Pagasta padomes priekšsēdētāja - Helēna Streiķe    

Pagasta padomes priekšsēdētājas vietniece – Ingūna Barkeviča 

Padomes deputāti :  Vadims Krimans, Antons Beķis, Anita-Anna Bartuša, Didzis Vanags, Mārīte 

Mežiniece, Aivars Smans (līdz 17.12.2007.), Aivars Rivars.  

 Padomes izveidotās               Finanšu komiteja   

komitejas                               Kultūras, izglītības un vides aizsardzības komiteja 

                                              Sociālās palīdzības, veselības aprūpes un dzīvokļu  

                                                 jautājumu komiteja 

 Padomes izveidotās Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija    

 komisijas    Dzīvokļu privatizācijas komisija 

Iepirkuma komisija 

                                             Administratīvā komisija 

                                             Mežu apsekošanas un pagasta lietojumā esošo zemju   

                                               inventarizācijas komisija  

                                  Pamatlīdzekļu uzskaites, iegrāmatošanas, norakstīšanas un   

                                  lietderīgās  lietošanas laika noteikšanas komisija                              

Struktūrvienības               Aglonas pagasta padome 

                                            Aglonas pagasta dzimtsarakstu nodaļa 

                                            Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde 

                                            Aglonas vidusskola 

                                            Aglonas pagasta bāriņtiesa 

                                            Aglonas pagasta bibliotēka 

                                            Aglonas pagasta būvvalde 

                                            Aglonas kultūras nams                                             
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                                            PSP iestāde AGLONA (Preiļu rajona Aglonas pagasta, Krāslavas rajona  

Šķeltovas, Grāveru, Kastuļinas pašvaldību sadarbības  iestāde “Aglona”), iestādes budžeta ieņēmumi 

un izdevumi,  pamatojoties uz pašvaldību lēmumiem, iekļauti Aglonas pagasta budžetā.  

Revidenti: SIA „AKTĪVS M AUDITS”, reģ.Nr.42403014203, Dārzu ielā 18, Rēzeknē, LV -4601, 

licence Nr.40. Zvērināts revidents Marija Poriete, sertifikāts Nr.6.  

 1.2. Aglonas pagasta padomes politikas jomas un darbības virzieni 
 

Pašvaldības ikdiena veidojas ciešā sasaistē ar rajonu, valsti, Eiropas ritmu. Tā pilda ne tikai savas 

pašvaldību funkcijas, kā to paredz likumi, bet ir jādomā kā radīt priekšnosacījumus cilvēkiem 

atgriezties dzimtenē - attīstīt saimniecisko vidi, veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmējdarbības 

attīstība nav iedomājama bez darbaspēka izglītošanos. 

Finanšu pārskata 2008. gadā  Aglonas pagasta padome pievērsusi uzmanību pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienību materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai. Ir veikta esošo pašvaldības 

objektu rekonstrukcija un remonts, iegādāti jauni pamatlīdzekļi – izglītības, kultūras iestāžu, sociālā 

dienesta, dzīvokļu un komunālās saimniecības darba uzlabošanai. Pašvaldības budžeta rādītāji 

2008.gadā, neskatoties uz samērā sarežģīto ekonomisko situāciju valstī, tomēr uzrāda pozitīvu 

attīstības tendenci gan pašvaldības pamatkapitāla veidošanā, gan iestāžu uzturēšanas izdevumu 

nodrošināšanā.  

Aglonas pašvaldībai ir piešķirti līdzekļi administratīvi teritoriālās reformas atbalstam, 

infrastruktūras attīstībai LVL 200000. Finansējuma lielākā daļa 2008.gadā izlietota paredzētajiem 

mērķiem-  Aglonas vidusskolas ēkas jumta atjaunošanai un telpu remontam, ūdenssaimniecības 

tehniskā projekta izstrādei. 2008.gadā  veikti arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas 

darbi, kur ieguldīti pašvaldības un valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļi no Valsts investīciju 

programmas. 2009. gadā paredzēts pabeigt  pirmsskolas izglītības iestādes renovāciju. 2008.gadā 

pašvaldības iedzīvotāji piedalījās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos. No Preiļu 

RP saņemtais finansējums Ls 1088 tika izmantots dalības nodrošināšanas izdevumu segšanai un 

transporta izdevumiem uz Rīgu. 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras piešķirtā mērķdotācija Ls 1320 bezmaksas interneta un datoru 

izmantošanas nodrošināšanai pašvaldības bibliotēkā tika izlietota interneta piekļuves abonentmaksas 

un LURSOFT datu bāzes apmaksai.  

Atbilstoši apstiprinātajiem atmaksas termiņiem 2008. gadā veikta aizņēmumu atmaksa par 

sporta halles, brīvdabas estrādes, vidusskolas ēdināšanas bloka, Kalnu un Daugavpils ielas 

ūdensapgādes sistēmas, atdzelžošanas stacijas, vidusskolas un kultūras nama katlumājas būvniecību.  

2008. gadā Latvijas vides aizsardzības fonds atbalstījis projektus - “Neizmantojamu artēzisko urbumu 

tamponēšana Aglonā” un “Cirīša ezera dabas parka teritorijas sakopšana Aglonas ciema  teritorijā”. 
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Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, ierīkota dabas taka Upursalā, kas atrodas Natura 2000 teritorijā 

dabas parkā „Cirīšu ezers” . 

2008. gada par pagasta līdzekļiem tika izstrādāts tehniskais projekts Jaunaglonas un Aglonas ielu 

apgaismojumam un satiksmes drošības uzlabošanai.  

2008. gadā tika sagatavoti un iesniegti projekti ERAF līdzekļu iegūšanai:  

1. Sociālās mājas energoefektivitātes pasākumi.  

2. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas 

vidusskolā. 

3. Satiksmes drošības uzlabojumi Jaunaglonas ciemā.  

4. Saieta nama renovācijas un tā apkārtnes labiekārtošanas darbi.  

2009. gadā Aglonas pagasta padome plāno iesniegt projektus ERAF:   

 Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā. I. kārta.  

 Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā.  

 Aglonas pagasta padome lems arī par iesaistīšanos citos izsludinātajos projektu konkursos.  

 Atbilstoši apstiprinātajiem atmaksas termiņiem 2008. gadā veikta aizņēmumu atmaksa par 

brīvdabas estrādes, vidusskolas ēdināšanas bloka, Kalnu ielas ūdensapgādes sistēmas, vidusskolas 

katlumājas un kultūras nama katlumājas būvniecību, renovāciju. Gada beigās veikts pilnīgs norēķins 

ar darbiniekiem par 2008. gada darba algām, kā arī nomaksāts IIN un VSAO iemaksas.  

 2008. gadā izstrādāts un aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums Aglonas ciema un 

Jaunaglonas ciema  ūdenssaimniecības attīstībai. 2008. gadā apstiprināts 1 detālplānojums. 2009. gada 

turpināsies detālplānojumu izstrādāšana, izsniegtas būvatļaujas un izziņas par atbilstību teritorijas 

plānojumam.  

Aglonas, Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu sadarbības iestāde “AGLONA” 2006.gadā 

uzsāka un 2008. gadā pabeidza darbu LSIF  un ESF finansētajā projektā „‟Sociālā atbalsta tīkla 

izveidošana un motivācijas pasākumi sociālās atstumtības riska grupām Aglonas novadā‟‟, projekta 

Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0217/68, tā īstenošanā aktīvi darbojās visu četru 

pašvaldību iedzīvotāji un darbinieki. Datorapmācībās un angļu valodas apguves kursos, kā arī 

semināros, konsultācijās un pasākumos par aktuālām projekta tēmām tika iesaistīti vairāk par 180 

iedzīvotājiem.  

 Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu nodaļu 2008. gadā Aglonas pagasta, 

atsevišķos gadījumos arī kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, tika nodrošināts darbs noteiktos laika 

periodos , t.sk. mērķgrupu bezdarbnieku subsidētajās darba vietās . 

   Nākotnē pašvaldības darbību būtiski ietekmēs rajona pašvaldību apvienošanās Preiļu 

rajonā, tāpēc 2008. gada tika risināti ar Preiļu rajona reorganizāciju saistītie jautājumi.  

Lai gan 2008. gadā tika  gatavoti Valsts investīciju programmas projekti un tika saņemts 

finansējums, tomēr piešķirtie līdzekļi bija tikai 50 % no projekta kopējām izmaksām, tāpēc plānots 



 

5 

Publiskais gada pārskats 2008  

2008. gadā iesniegt projektus VIP. Līdz ar to pašvaldība iesniegs Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 

projektu „Aglonas pirmskolas izglītības iestādes renovācijas pabeigšana” šī objekta galīgai 

sakārtošanai.  

Bažas rada atkritumu apsaimniekošana sakarā ar pieaugošajām izmaksām, jo tas neveicinās 

iedzīvotāju vēlmi noslēgt jaunus līgumus par atkritumu izvešanu un veicinās dabas piesārņojuma 

palielināšanos ar sadzīves atkritumiem no iedzīvotāju individuālajām saimniecībām. Līdz ar to ir 

vajadzība sniegt iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par vides saglabāšanas problēmām un 

piesārņojuma samazinājuma nozīmi, paredzot arī pašvaldības rīcību, realizējot pašvaldības saistošos 

noteikumus.  

Pašvaldība izdod informatīvo biļetenu „Aglonas vēstis” kurā iedzīvotāji ik mēnesi tiek informēti 

par notikumiem pašvaldībā, informācija tiek ievietota arī mājas lapā www.aglona.lv. Tika organizētas 

vairākas publiskās apspriešanas par detālplānojumu izstrādi. 

 Attīstību var nodrošināt strauja konkurētspējas izaugsme, kuras pamatā ir ieguldījums 

izglītībā, kultūrā, pagasta infrastruktūras sakārtošanā. Tās ir Aglonas pagasta padomes prioritātes 

turpmākajos gados. 

http://www.aglona.lv/
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1.3. Izmaiņas Aglonas pagasta padomē 2008. gadā 

 2008. gadā Aglonas pagasta padome ir apkopojusi datus par demogrāfisko situāciju, 

nodarbinātību, iedzīvotāju nacionālo sastāvu.  

                                         Iedzīvotāju dzimumvecumstruktūra                                1. tabula 

 (01.01. 2009.) 

Kategorija skaits % 

 Iedzīvotāju skaits: 2224 100 

Vīrieši 1053 47 
Sievietes 1171 53 

 
 

Darbspēju vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā         2. tabula 
(01.01. 2008.) 

 

Kategorija Skaits % 

Līdz darbspējas vecumam: 312 14 

vīrieši 153  
sievietes 159  

Darbspējas vecumā; 1422 64 

vīrieši 743  
sievietes 679  

Pēc darbspējas vecuma: 490 22 

vīrieši 157  
sievietes 333  

Kopā : 2224 100 

 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs  3. tabula 

 

Nacionalitāte 
 

Skaits 
 

% 

Latvieši  1755 79 

Krievi 323 15 
Baltkrievi 45 2 

Poļi 61 3 

Citas tautības 40 1 
Kopā  2224 100 

 

Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības  4. tabula 

 

Nacionalitāte 
 

Skaits 
 

% 

Latvijas pilsoņi 2153 97 

Latvijas nepilsoņi 67 3 
Pārējie 4 0,2 
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 Aglonas pagasta kopplatība uz 01.01.2008. sastāda 13193.0 ha, no kuriem 5350.6 ha jeb 40.6 

% sastāda lauksaimnieciski izmantojamā zeme (skat.4.tab.) Pagasta teritorijas struktūra un pagasta 

zemes fonds liecina par to, ka lielākā daļa zemju nav lauksaimnieciskai izmantošanai derīgas.  

Meži aizņem 4657.5 ha jeb 35.3 %, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā. Bez tam pagasta teritorijā 

ir daudz ezeru, un ūdenstilpnes aizņem 1519.7 ha jeb 11.5 %.  

 
Pagasta zemes fonds                       4.tabula 

 
Zemes lietošanas veids Platība 
 Ha % 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5350.6 40.6 
t.sk. aramzeme 3597.4 27.3 

Meži 4657.5 35.3 
Krūmāji 554.9 4.2 
Purvi 337.7 2.6 
Zem ūdeņiem 1519.7 11.5 
Zem ēkām un pagalmiem 216.1 1.6 
Zem ceļiem 332.2 2.5 

Pārējās zemes 224.3 1.7 
Kopā 13193.0 100.0 

  

Aglonas pagasta teritorijā atrodas Cirīšu dabas parks ar dabas liegumu – Upursalu un 

Jaunaglonas dendroloģiskais parks. 

1.4. Aglonas pagasta padomes padotībā esošās iestādes 
 

 Aglonas vidusskola, 

 Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde,  

 Aglonas pagasta bibliotēka, 

 Aglonas pagasta bāriņtiesa, 

 Aglonas pagasta būvvalde, 

 Aglonas Sporta skola. 
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II. AGLONAS PAGASTA PADOMES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. 2008. gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu  

Pārskata gadā Aglonas pagasta padome izvēlējās prioritātes un realizēja šādus pasākumus:  

 2008.gada decembrī pieņemtajā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā iekļauts 

Aglonas novads. 

 2008. gada septembrī noslēgts līgums ar Daugavpils mākslas vidusskolu „‟Saules skola‟‟ par 

profesionālās ievirzes izglītības programmas „‟Vizuāli plastiskā māksla‟‟ īstenošanu.  

 2008. gada augustā ir reģistrēta un 21.11.2008. licenzēta Aglonas sporta skola.  

 Veikta PII renovācija. 

 Tika remontēti un uzturēti kārtībā pašvaldības ceļi. 

 Nodrošināta bezmaksas piekļuve internetam un datoru izmantošana Aglonas ciema bibliotēkā.  

 Nodrošinātas darbavietas pašvaldības iedzīvotājiem mērķgrupu bezdarbnieku subsidētajās 

darba  vietās , algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, skolēnu nodarbinātībā vasaras 

brīvlaikā . 

2.2. Informācija par pakalpojumiem, Ls  
 

Maksas pakalpojumu veidi 2007.g. 2008.g. 
Maksa par bērnudārzu 7127 7904 

Maksa par mūzikas skolu 259 203 
Maksa par ēdināšanu 

vidusskolā 
14515 18735 

Kultūras pasākumu 
ieņēmumi 

279 353 

Ēdināšana PII 1108 1217 
Īpašumu iznomāšana 9986 13925 

Komunālie pakalpojumi 14912 18166 
Kancelejas pakalpojumi 53 86 

Pārējie pakalpojumi 4529 3513 
Pakalpojumi kopā 52768 64102 

 
 Aglonas pagasta padome ir sniegusi iedzīvotājiem dažādus pakalpojumu veidus, kas 

galvenokārt saistīti ar izglītības jomas nodrošināšanu un kultūras pasākumiem. Īpaši svarīga 

pakalpojumu joma ir komunālie pakalpojumi, kur pastāv iedzīvotāju parāda problēma. Kopā 2008. 

gadā iekasēti  64102 Ls par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, gandrīz visos  pakalpojuma veidos ir 

ieņēmumu pārsniegums, salīdzinot ar 2007.gadu. Kopumā maksas pakalpojumi naudas izteiksmē 

2008.gadā sniegti par 21,5 % vairāk nekā 2007.gadā.  

            2008.gadā ir iekasēti Ls 593 naudas sodi par nokavētiem maksājumiem un soda sankcijas par 

nodokļu maksāšanas pārkāpumiem. 
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2.3. Informācija par pārskatā gadā īstenotajiem pasākumiem teritorijas 

plānojuma īstenošanā 

  2008. gadā apstiprināts 1 detālplānojums īpašumam “Ābeles”. Ir notikušas 2 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes un saņemti iedzīvotāju priekšlikumi. 2009. gada turpināsies 2 

detālplānojumu izstrādāšana, tiks izsniegtas būvatļaujas un izziņas par atbilstību teritorijas 

plānojumam.  

2.4. Aglonas pagasta padomes vadības un darbības uzlabošana 

 Finanšu pārskata 2008. gadā Aglonas pagasta padome pievērsusi uzmanību  

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai . Ir veikta esošo 

pašvaldības objektu rekonstrukcija un remonts, iegādāti jauni pamatlīdzekļi – izglītības, kultūras 

iestāžu, sociālā dienesta, dzīvokļu un komunālās saimniecības darba uzlabošanai.    

 Pašvaldības budžeta rādītāji 2008.gadā, neskatoties uz samērā sarežģīto ekonomisko situāciju 

valstī, tomēr uzrāda pozitīvu attīstības tendenci gan pašvaldības pamatkapitāla veidošanā, gan iestāžu 

uzturēšanas izdevumu nodrošināšanā.  

 2008.gadā, saskaņā ar apstiprināto budžetu, ir nodrošināta pašvaldības funkc iju izpilde, 

ieguldīti finanšu līdzekļi un veikti pasākumi pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai: 

 ∙ Pašvaldība ir izpildījusi 2008.gada budžetā plānoto Aglonas vidusskolas ēku rekonstrukcijas un 

renovācijas darbu apjomu Ls 72544 apjomā, mācību telpu remontu Ls 21379 no mērķdotācijas 

novada infrastruktūras izveidošanai paredzētajiem līdzekļiem.  

∙ Mērķdotācijas novada infrastruktūras izveidošanai līdzekļi Ls 35919 izlietoti Aglonas ciema 

ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma un projekta izstrādei.  

∙ Veikti pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas darbi par Ls 28571, kas apmaksāti no pašvaldības 

2008.gada pamatbudžeta Ls 8571 apmērā, Ls 20000 no valsts budžeta investīciju programmas.  

∙ Veikta pamatlīdzekļu iegāde pašvaldību iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšanai Ls 

56161 vērtībā. 

∙ Izpildīti ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtu remontdarbi Kalnu ielā Ls 3422 apjomā.  

∙ Tamponētas divas neizmantojamas artēziskās akas un veikta apkārtnes sakopšana Aglonas ciema 

Kalnu ielā par Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas piešķirtajiem līdzekļiem Ls 3574 

apmērā. 

∙ Par Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas piešķirtajiem līdzekļiem Ls 1500 Aglonas 

ciema teritorijā veikta Cirīšu ezera dabas parka teritorijas sakopšana. 

2008.gadā pašvaldības iedzīvotāji piedalījās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos. 

No Preiļu RP saņemtais finansējums Ls 1088 tika izmantots dalības nodrošināšanas izdevumu 

segšanai un transporta izdevumiem uz Rīgu. 
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∙ Valsts reģionālās attīstības aģentūras piešķirtā mērķdotācija Ls 1320 bezmaksas interneta un datoru 

izmantošanas nodrošināšanai pašvaldības bibliotēkā tika izlietota interneta piekļuves abonentmaksas 

un LURSOFT datu bāzes apmaksai.  

∙ Atbilstoši apstiprinātajiem atmaksas termiņiem 2008. gadā veikta aizņēmumu atmaksa par sporta 

halles, brīvdabas estrādes, vidusskolas ēdināšanas bloka, Kalnu un Daugavpils ielas ūdensapgādes 

sistēmas, atdzelžošanas stacijas, vidusskolas un kultūras nama katlumājas būvniecību.  

∙ Gada beigās veikts pilnīgs norēķins ar darbiniekiem par 2008. gada darba algām, tajā skaitā par 

decembri, kā arī nomaksāts algas nodoklis un VSAO iemaksas.  

Pašvaldības darbību 2008.gadā raksturo finanšu analīzes rādītāji: 

Maksātspējas koeficients = visas kredītsaistības/pašu kapitāls = 560850/1375474=0.41     

Aprēķinātais pašvaldības k=0.41 liecina par to, ka pašvaldība ir spējīga laikā un pilnībā veikt 

paredzētos maksājumus un ir finansiāli neatkarīga.  

Absolūtās likviditātes koeficients = (īstermiņa vērtspapīri + naudas līdzekļi)/īstermiņa 

kredītsaistības = (0+83738)/89442 = 0.94  

Līdz ar to  pašvaldības absolūtās likviditātes līmenis tuvs novērtējumam „‟labs‟‟. Kopējās likviditātes 

koeficients = apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kredītsaistības = 117046/89442 = 1.31  

     Pašvaldības k=1.31 uzskatāms par samērā labu līmeni un turpmākā pašvaldības politika ir šo 

likviditātes līmeni saglabāt un iespēju robežās paaugstināt.  

Kultūras darba izvērtējums 

 Kultūras aktivitātes notika visa gada garumā. Tika rīkoti tradicionālie pasākumi: Lieldienu 

pasākums bērniem, Lieldienu groziņballe, Aglonas pagasta bērnu un jauniešu koncerts „Mēs –

Aglonai”, Senioru balle, Jāņu ielīgošana, Līgonakts balle, pasākums , kas veltīts LR 90jai jubilejai, 

Ziemassvētku pasākumi bērniem, pensionāriem un groziņballe pirms Jaunā gada. 

 Notika arī citi dažādi pasākumi – koncerti un teātru izrādes gan KN, gan estrādē, balles un 

zaļumballes. Kā jaunākais notikums – pašu spēkiem tika rīkotas diskotēkas. KN regulāri notika gan 

pašu rīkotie semināri, gan semināri, ko rīkoja citas 

organizācijas. Aktīvi darbojās arī KN pašdarbības 

kolektīvi.  

2007. g. „ Olūteņš „ svinēja 50 gadu jubileju. 

Folkloras ansamblis ”Olūteņš”. Vadītājs Ivars 

Livdāns. Piedalās pasākumos gan pagastā , gan 

rajonā. 
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FA „Olūteņs„ piedalījās VII Latgales novada senioru festivālā. Sieviešu vokālais ansamblis piedalījās 

un guva ļoti abus rezultātus gan rajona, gan zonālajā VA skatē. Aktīvi festivālos un skatēs piedalījās 

arī KN dramatiskais kolektīvs. Gan pagasta, gan rajona teritorijā koncertēja arī KN VIA. 

Regulāra un auglīga sadarbība notika starp KN un Aglonas pagastā esošajām izglītības iestādēm. 

Kopējiem spēkiem tika organizēta un veiksmīgi novadīta arī Lielā talka.  

 

 

 

Tradicionāli 30.decembrī tiek rādīta kādas lugas 

pirmizrāde. 

Dramatiskais pulciņš. Vadītāja Viktorija 

Bahromkina. Darbojas jau 6 gadus. 

Regulāri 2x gadā tiek sagatavotas izrādes. 

Aktīvi piedalās Jaungada un Lieldienu 

pasākumu organizēšanā, vadīšanā.  

Vokāli instrumentālais ansamblis. Vadītājs Ivars Kalvāns. Kolektīvs darbojas jau 3 gadus. Spēlē 

balles, gatavo koncertprogrammas, piedalās laulību ceremoniju apskaņošanā.  

 

 
 
Privāts pasākums kafejnīcā „Somersēta” 
 
Sieviešu vokālais ansamblis. Vadītāja Iveta Soldāne. Kolektīvs 
darbojas jau 3 gadus. Aktīvi piedalās pasākumos gan Aglonā, 
gan rajonā. 

 
 
Vokālo ansambļu skatē Viļānos, kur ieguva II pakāpes diplomu.  
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Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes darba izvērtējums 

Pamatinformācija 

Aglonas pagasta Pil ir iestāde ar 24 stundu darba laiku. Iestādi 2008.gadā apmeklēja 81 bērns. 14 

bērni nāk no citām pašvaldībām.(Riebiņu novads, Kastuļinas pagasts,Grāveru pagasts, Jelgavas 

pilsēta). 

Iestādē darbojas trīs grupas vecumā no 1,5 gada līdz 6/7 gadiem ar 24 stundu darba laiku un 

viena grupa ir bērnu obligātās sagatavošanas skolai grupa ar 7 stundu darba laiku. Savā darbā 

īstenojam divas pirmsskolas izglītības programmas- pirmsskolas izglītības programmu, kods 

00011111 un pirmsskolas izglītības programmu 5/6 gadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai, kods 

01011111. 

2008.gada 1.septembrī 5/6 gadīgo bērnu skaits bija 41 bērns, līdz ar to 2,8 slodzes tika 

apmaksātas no valsts mērķdotācijām. Pedagoģiskais darbs tiek virzīts un nodarbību pilnveidošanu, 

atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un saturam, saglabājot rotaļu kā galveno apmācības formu. 

Iestādes budžets 

PII budžets 2008. gadā - 131974 Ls; Darba algas sastādīja - 66642Ls. 

Divām grupām tika nomainīta gultas veļa. PII tiek nodrošināta ar nepieciešamajiem dezinfekcijas un 

mazgāšanas līdzekļiem, ugunsdzēšamajiem aparātiem, kancelejas piederumiem.. Nopirkta jaunākā 

metodiskā literatūra un grāmatas. Gada nogalē visi iestādes darbinieki saņēma (valsts un pašvaldības) 

dāvanu naudas izteiksmē. Bērni, kā vienmēr, saņēma Jaungada dāvanas.  

30 000 Ls tika ieguldīti otrās kārtas renovācijas darbos. Iestādē tika uzstādīta ugunsdrošības 

signalizācija un zibeņnovedējs. Saimnieciskajā dzīvē bija patīkamas pārmaiņas. Tik renovēta veļas 

mazgātava -izremontēta un uzstādītas jaunas iekārtas ( veļas mazgājamā mašīna, gludināmais rullis un 

veļas kalte). Sakārtota un pilnveidota virtuve. Virtuvē ir uzstādītas, atbilstoši mūsdienu prasībām , 

jauna elektriskā plīts, putotājs un cepešpanna. Nomainīti galdi un plaukti.  

Personāls 

PII iestādē strādā 17 darbinieki, 9 no tiem ir pedagoģiskie darbinieki. 2008.gadā  bija 18 darba 

slodzes. Pedagogu izglītība atbilst MK noteiktām prasībām. Strādā divi maģistri ( V.Mihailova, 

I.Špela), septiņi   pedagogi ar augstāko pirmsskolas pedagoģisko izglītību  

Sadarbība. Aktivitātes. 

PII turpina sadarbību ar Aglonas vidusskolu, Aglonas internātvidusskolu un bērnu vecākiem. Skolēni 

nāk ar teatrāliem uzvedumiem, koncertiem un dažādiem jaukiem pasākumiem. Arī mēs piedalāmies 

pagasta rīkotajos pasākumos. Ar labiem panākumiem piedalāmies arī rajona muzikālajā konkursā 

„Cālis". Sadarbojamies ar Aglonas maizes ceptuvi un zemnieku saimniecību "Laima". Mēs turpinām 

pilnveidot savu darbu ar interesantiem pasākumiem. Jaukas bija ekskursijas. Neaizmirstama 
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ekskursija uz Kurzemi. Regulāri rīkojam bērnu radošo darbu izstādes un sporta    izprieca s. 

Pilnveidojam sadarbības formas ar vecākiem. Ar vecāku nesavtīgu palīdzību , bērni apguva angļu 

valodas prasmes. Par jaunumiem un aktivitātēm Pil informējam ar iestādes bukleta, pagasta avīzes 

starpniecību. 

5. Perspektīvais darba plāns. 

Piesaistīt Pil pašvaldības teritorijā dzīvojošos pirmsskolas vecuma bērnus. Papildināt mācību 

materiālo bāzi mūzikas nodarbībām. Pedagoģiskā procesa pilnveidošanai , pedagogiem nodrošināt 

iespēju piedalīties semināros, pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas kursos. Turpināt darbu pie 

nodarbību kvalitātes pilnveidošanas. Pabeigt iestādes renovācijas darbus- aktīvās atpūtas zāles 

celtniecība. 

Aglonas vidusskolas darba izvērtējums 

Aglonas vidusskolā 2008. gadā īstenoja pamatizglītības programmu – kods 21011111 un vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – kods 31011011.  2008. gadā 6. maijā 

direktora pienākumus beidza pildīt F. Pušņakovs un sāka pildīt L. Šatilova. @008. gada nogalē skolā 

notika akreditācija. Aglonas vidusskolā skolēnu skaits – 264. Skolā bija 14.klašu komplekti, strādāja 

28 pedagoģiskie darbinieki, 17 tehniskie darbinieki.  

Kopējais gada budžets  - Ls 479245 

Ieņēmumi – Ls 18735 

Kapitālie remonti, rekonstrukcijas – Ls 93923 

Aglonas vidusskolā notika kārtējie pasākumi – valsts svētki, gadskārtu svētki un skolas pasākumi.  

Aglonas bibliotēkas darba izvērtējums 

 Aglonas pagasta bibliotēka darbojas saskaņā ar bibliotēkas nolikumu, kurš apstiprināts 

Aglonas pagasta padomē 2008. gada 27. februārī. 2008.gadā Aglonas pagasta bibliotēka ir akreditēta 

LR KM un saņēmusi bibliotēkas akreditācijas apliecību Nr. 350 (2008.g. 7. oktobrī). Akreditācijā 

bibliotēkai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.  

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu 

literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informacionālos pakalpojumus, saskaņā ar Aglonas pagasta pašvaldībā apstiprinātajiem bibliotēkas 

izmantošanas noteikumiem (2008. gada 27. februārī). Bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi ir 

apstiprināti Aglonas pagasta padomē 2008.gada 27. februārī.  

2008.gadā bibliotēkā darbojas IS Alise 4I modulis. Preiļu rajona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 

no Aglonas pagasta bibliotēkas krājuma ievadīti 3784 iespieddarbi u.c. dok., t.i.  20,3 % no pašreizējā 

bibliotēkas krājuma (uz 2009. g. 1. janvāri).  
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Aglonas pagasts attīstās, tomēr iedzīvotāju skaits nepalielinās, bet ir samazinājies. Viena daļa 

iedzīvotāju devusies darba meklējumos uz ārzemēm un pilsētām, kas atstāj un tuvākajā nākotnē atstās 

iespaidu uz bibliotēkas lietotāju skaitu. Tomēr ceram, ka veidojoties novadam, būtiski lietotāju skaits 

vairs nesamazināsies, varbūt pat pieaugs. Arī 2008. gadā jau redzams, kaut neliels, bet bibliotēkas 

lietotāju pieaugums, neskatoties uz to, ka 2008. gadā bibliotēka 2 mēnešus bija slēgta sakarā ar pilnīgu 

fonda inventarizāciju. 

Aglonas pagasta bibliotēkas krājumā ir 18557 iespieddarbu u.c. dok. vienības (uz 01.01.2009.) 

 

Krājuma apjoms 2006.,2007. un 2008. gadā: 

Krājumu 

apjoms 

2006.gads 2007.gads 2008.gads   

 Izslēgt

s 

Ienācis Kopā Izslēgt

s 

Ienācis Kopā Izslēgt

s 

Ienācis   

Grāmatas - 547 24031 - 696 24727 8828 748   

Seriālizdevumi 810 633 2259 824 672 2107 814 586 1879  

Audiovizuālie 

dokumenti 

- - 1 - - 1 - - 1  

Elekroniskie 

dokumenti 

- 4 18 - 4 22 1 9 30  

KOPĀ 810 1184 26309 824 1372 26857 9643 1343 18557  

 

2008. gadā krājums palielinājās par 748 grāmatām, 586 seriālizd., 9 elektroniskajiem dokumentiem.  

      2008. gada sākumā atkal tika veikta grāmatu krājuma pārskatīšana un nolietotās, pēc satura 

novecojušās literatūras norakstīšana. No bibliotēkas krājuma tika izslēgtas galvenokārt pēc satura 

novecojušās, 10 un vairāk gadu neizmantotās grāmatas gan pieaugušo, gan bērnu literatūras nodaļā. 

Tāpat tika norakstītas sabojātās un laika gaitā ļoti nolietotās grāmatas.  

     2008. gadā no 25. februāra līdz 31.martam ir veikta pilnīga krājuma inventarizācija. Uz 2009. gada 

1. janvāri bibliotēkas krājumā ir 18557 iespieddarbu u.c. dokumentu.  

     Komplektējot krājumu, jāņem vērā arī tas, ka Aglonas pagasta bibliotēkas lietotāju 1/3 daļu 

sastāda bērni un jaunieši. Bērnu literatūras fonds 2008. gadā papildinājās par 139 grāmatām u.c. dok., 

87 seriālizdevumiem. 

       Fonda dinamika ir apmierinoša, aktīvā fonda daļa pieaug. Krājuma apgrozība 2008. gadā ir 2,5 x.  

      Būtu jāpapildina elektronisko dokumentu skaits bibliotēkas lasītavā, varētu veidot bērnu mūzikas, 

filmu kolekcijas u.c. Tuvākajā laikā būtu jāpārskata un jāizvērtē vēlreiz nozaru literatūras fonds.  
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 Kopš 1999.gada informācija par Aglonas pagasta bibliotēkas krājumu, kā arī par pārējo rajona 

bibliotēku krājumiem pieejama Preiļu rajona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Tas atvieglo 

informācijas meklēšanu gan bibliotēkas darbiniekam, gan lietotājiem. Lietotāji, kuriem pieejams 

internets, viegli var noskaidrot, vai nepieciešamā grāmata ir pagasta bibliotēkā, vai arī nepieciešams to 

pasūtīt no citas bibliotēkas. Informācijas meklēšanā tiek izmantotas arī LNB datu bāzes. Aglonas 

bibliotēkas abonētās tiešsaistes datu bāzes - „Letonika” „Lursoft Laikrakstu bibliotēka, „Likumi.lid”, 

„Letas arhīvs”, „NAIS WWW”. Preiļu rajona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā no Aglonas 

pagasta bibliotēkas krājuma ievadīti 3784 jaunieguvumu un rekataloģizētu ierakstu.  

Iekšzemes SBA pakalpojumu dinamika pēdējos 3 gados: 

2006.g. 2007.g. 2008.g. 

Saņemts Izsniegts Saņemts izsniegts Saņemts Izsniegts 

28 50 20 27 21 29 

  

Bibliotēkā izmantots tikai iekšzemes SBA. Saņemto un izsniegto iespieddarbu skaits ir aptuveni 

līdzīgs. Daudzi mūsu bibliotēkas lietotāji apmeklē arī Preiļu galveno bibliotēku un atrod sev 

nepieciešamo literatūru paši. Pārsvarā izmantojam LNB un Preiļu galvenās bibliotēkas fondu. 

Izmantojam arī rakstu elektronisko piegādi. 

Regulāri strādājam pie novadpētniecības materiālu vākšanas. Novadpētniecības krājums ir 

atsevišķi izdalīts. Bibliotēkas lietotāji var izmantot novadpētniecības kartotēku, bibliotēkas 

elektronisko katalogu, kurā analītikas daļā ir izveidoti novadpētniecības apraksti. Izmantojam un arī 

lietotājiem piedāvājam Preiļu galvenās bibliotēkas elektroniskajā katalogā esošo novadpētniecības 

datu bāzi, novadnieku enciklopēdiju un novadnieku alfabētisko rādītāju. Novadpētniecības materiālus 

kārtojam tematiskajās mapēs – Aglonas senvēsture, Aglona 60.-80. gadi, 90.gadi, Aglonas bazilika, 

Bērzgales baznīca, Aloizs Broks, Naaizmērstule, Aglonas cilvēki, izglītība, kultūra, bibliotēkas 

vēsture, tūrisms, dabas aizsargājamie objekti u.c. 2008.gadā tika veikta novadpētniecības materiālu 

pārskatīšana, atlase un vizuāla sakārtošana. Jau 3 gadus Aglonā norisinās tradicionālais Aglonas 

pagasta padomes izsludinātais, dzejniecei Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu 

jaunrades darbu konkurss. Arī 2008. gadā bibliotēka piedalījās darbu vērtēšanā un noslēguma 

pasākumā un pasniedza savas simpātiju balvas. Bibliotēkā ir sakārtoti arī visu gadu konkursa darbi, 

materiāli no preses par konkursa gaitu un aktivitātēm.  

      2008. gadā viens no populārākajiem tūrisma objektiem Aglonā ir bijis Maizes muzejs, kuru 

apmeklē ļoti daudzi interesenti no visas Latvijas un arī no citām valstīm. Tādēļ izveidota atsevišķa 

izstāde ar materiāliem par pašu muzeju, tā atklāšanu un SIA „Aglonas maize” darbību.  

      2008. gadā Aglona kļuva bagātāka par vēl vienu muzeju: vasaras sākumā tika atklāta ekspozīcijas 

zāle, kas veltīta otrajam pasaules karam. Bibliotēka piedalījās ekspozīcijas zāles atklāšanas pasākumā.  
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      Aglonas bazilika ir Latgales katoļu reliģiskais centrs un vispopulārākais tūrisma objekts. 

Bibliotēka vāc, sistematizē un saglabā visa veida informāciju par Aglonas baziliku, tās vēsturi un 

šodienas notikumiem un aktualitātēm. Par pagasta bibliotēkas jaunieguvumiem, dalību projektos un 

citu informāciju var iegūt pagasta avīzē „Aglonas Vēstis”.  

2008. gadā bibliotēka piedalījās - VKKF kultūras programmā „ Jaunu grāmatu un citu 

izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”; VKKF kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” 

programmā „Bērnu žūrija 2008”; VKKF kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” 

apakšprogrammā „ Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. 

2008. gadā reģistrēto lietotāju skaits bērnu un jauniešu grupā līdz 18 gadiem ir 283, t.i. 45,6 % no 

kopējā lietotāju skaita. Lai veiktu bērnu interešu izpēti, tika rīkota aptauja „Vērtē savu bibliotēku”. 

Svarīgākās atziņas: 

☻bērni un jaunieši galvenokārt apmeklē bibliotēku, lai atpūstos un izklaidētos, papildinātu  zināšanas 

(62%), atpūsos, izklaidētos un apmainītu grāmatas (32%), satiktos (6%);  

☻bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus vērtē teicami 55%, labi – 39%, apmierinoši – 6% 

☻bibliotēkas rīkotos pasākumus vērtē teicami -52%, labi – 38 %, apmierinoši – 10 %; 

☻bibliotekāro darbinieku darbu pozitīvi novērtē 85% aptaujāto;  

☻bibliotēkas pasākumos patīk piedalīties tikai 35% aptaujāto 

☻aptaujas dalībnieki vēlētos jaunus un uzlabotus bibliotēkas pakalpojumus:  

                          elektronisko grāmatu krātuvi, 

                          vairāk datorvietu, 

                          atsevišķu telpu gramatu lasīšanai, 

                          atsevišķu telpu jauniešiem, 

                          plašāku atpūtas un rotaļu stūrīti bērniem; 

                          ilgāku laiku pavadīt pie datora 

                          mūzikas klausīšanās iespējas 

         Bibliotēkai cieša sadarbība izveidojusies ar Aglonas vidusskolu, ar skolēniem un skolotājiem.  

Literatūras skolotāji, klašu audzinātāji piedalās bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs, savukārt bibliotēka 

ņem dalību skolas rīkotajos pasākumos. Laba sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas izglītības iestādi. 

Ar šīs iestādes līdzdalību sekmīgi norisinājās lasīšanas veicināšanas apakšprogrammas „Pirmā tikšanās 

ar bibliotēku” aktivitātes bibliotēkā. Aglonas pagasta pašvaldība labprāt atbalstīja „Bērnu žūrijas 

2008” pasākumus un citas bibliotēkas aktivitātes, kas saistītas ar bērnu piesaisti bibliotēkai, kvali tatīvu 

un interesantu laika pavadīšanu, kas reizē arī attīsta bērnu domāšanu, paplašina redzesloku.  

2008. gadā bibliotēkā notika vairākas aktivitātes, kas saistītas ar lasīšanas veicināšanas programmām. 

„Bērnu žūrijas 2008” dalībnieki apmeklēja Leļļu galerijas miniatūro karaļvalsti, pārtapa par prinčiem 

un princesēm, apmeklēja arī Preiļu rajona galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu.  
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Ekskursijas laikā brīnumaino leļļu pasaulē. Pārtapšana par prinčiem un princesēm visus sajūsmināja.  

 

Bibliotēkā strādā trīs darbinieki – bibliotēkas vadītāja ar vidējo profesionālo izglītību, divas 

bibliotekāres ar augstāko izglītību citās jomās.  

Darbinieki 
(amats) 

Izglītība 
(beigšanas gads) 

  

 augstākā 
speciālā 

augstākā 
cita 

vidējā 
speciālā 

Vidējā 

Bibliotēkas vadītāja  
Dzintra Savitska 

- - 1984 -  

Bibliotekāre Ināra Glužina - 2005 - - 

Bibliotekāre Aija Greize - 1992 - - 
 

2009. gada bibliotēkas budžets ir 18 857 Ls. Salīdzinot ar 2008. gadu, tas ir samazinājies par 7000 Ls. 

Samazinājums skar darbinieku atalgojumus, naudas līdzekļus grāmatu un citu iespieddarbu iegādei, 

preses pasūtījumam. Līdzekļi ir samazināti ari pakalpojumiem, preču iegādei utt. Bibliotēka līdzekļu 

trūkuma dēļ bija spiesta likvidēt apmaiņas punktu Kapiņos. Ja finansiālā situācija uzlabosi es, to būtu 

nepieciešams atjaunot.  

2009. gadā bibliotēka plāno pabeigt grāmatu fonda rekataloģizāciju. Kad tas pilnībā būs izdarīts, kad 

būs sapludināts mūsu bibliotēkas katalogs ar Preiļu galvenās bibliotēkas kopkatalogu, varēsim 

apkalpot lietotājus elektroniski, viss bibliotēkas fonds būs redzams internetā, kopkatalogā.  

Lai gan finansiālā situācija ir sarežģīta, tomēr mēģināsim piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā 

„ Bērnu žūrija – 2009”. Grāmatas, kuras nepieciešams bija iegādāties par saviem līdzekļiem, esam 

nopirkuši, saņemsim arī pārējās, kuras piegādā programmas organizētāji.  

Piedalīsimies arī plānotajos Grāmatu svētkos u. c. aktivitātēs.  

Krīzes laikos bibliotēkas lietotāju skaits pieaug (gandrīz visi pakalpojumi ir par brīvu), tāpēc vajag 

censties, lai bibliotēka būtu vismaz tikpat pieejama visiem, lai nesaruktu sniegto pakalpojumu klāsts 

un arī kvalitāte. 
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III. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

3.1. Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Aglonas pašvaldības budžets 2008. gadā pildīts  saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem 

„Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”. Atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un 

speciālajā budžetā. Budžets sastādīts atbilstoši MK noteikumiem klasifikācijai un veidots pēc 

naudas plūsmas principa. 008. gadā Aglonas pagasta padome turpināja pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanu. Veikta esošo pašvaldības objektu 

rekonstrukcija un  

remonts, iegādāti jauni pamatlīdzekļi – izglītības, kultūras iestāžu, sociālā dienesta, dzīvokļu un 

komunālās saimniecības darba uzlabošanai.      

Pamatbudžeta ieņēmumi pašvaldībā, salīdzinājumā ar gada sākumā plānoto (naudas plūsma), ir 

izpildīti par 106%, bet 2008.gada ieņēmumu izpilde, salīdzinājumā ar 2007.gadu, ir 88%. Nodokļu 

ieņēmumu izpilde 2008.gadā, salīdzinājumā ar 2007.gadu, ir 116%, nenodokļu ieņēmumi 90%, 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 121 %, transferti 73%.  

    Transfertu ieņēmumu samazinājums izskaidrojams ar 2007.gada nogalē saņemto vienreizējo 

mērķdotāciju administratīvi teritoriālās reformas izpildei Ls 200000, šāda apjoma ieņēmumi 

2008.gadā pašvaldībai nebija pieejami.  

       Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2008.gadā, salīdzinājumā ar 2007.gadu, ir 121%. 

Pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta izpilde  (naudas plūsma) tika nodrošināta no 2008.gada 

budžeta ieņēmumiem un 2007. gada līdzekļu atlikuma, izpildes salīdzinājums ar 2007.gadu:  

∙ Izpildvara, likumdošanas vara 127%; 

∙ Sabiedriskā kārtība un drošība 110%; 

∙ Pašvaldības mājokļu un teritoriju apsaimniekošana 107%;  

∙ Atpūta, kultūra un reliģija 105%; 

∙ Izglītība 131%; 

∙ Sociālā aizsardzība 130%.  

Pašvaldības 2008. gada speciālā budžeta izpilde  (naudas plūsma), salīdzinājumā ar 2007.gadu ir 

223%. 2008.gada speciālā budžeta līdzekļi un budžeta līdzekļu atlikums no 2007. gada tika izlietoti 

pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Lielākajai daļai pašvaldības ceļu tika veikts seguma 

kārtējais remonts. 

       Pašvaldības budžeta izpildes rezultāts 2008.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir 

pazeminājies, kas galvenokārt ir izskaidrojams ar pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo 

uzturēšanas izdevumu – pakalpojumu un materiālu sadārdzinājumu. Tas sevišķi jūtams mūsu reģionā, 

kas atrodas tālu no lielākajiem ekonomiskās darbības centriem, konkurence šeit ir vāji izteikta, tāpēc 
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cenu līmenis augsts. Budžeta izpildes rezultātu ietekmē arī pašvaldības pamatlīdzekļu fonda 

pakāpeniska nolietošanās, sevišķi pašvaldības inženierbūvēm – ūdensvadu, kanalizācijas un 

elektroinstalāciju tīkliem, transportam un datortehnikai.  

      2008 .gada 31.decembrī Aglonas pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu kopējā bilances vērtība 

bija Ls 1819278, tajā skaitā pamatlīdzekļu bilances vērtība Ls 1742891, kas ir par 4.6% jeb Ls 79505 

palielinājusies salīdzinājumā ar 31.12.2007.   Vērtējot ilgtermiņa ieguldījumus pēc bilances vērtības, 

ir veikts aktīvu samazinājums par tekošā gada nolietojuma (amortizācijas) vērtību. 

IEŅĒMUMI 
 

Aglonas pagasta padomes 2008.gada budžeta ieņēmumu LVL 1072311 sastāvs: nodokļu 

ieņēmumi LVL 446833 jeb 41.51 % no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi LVL 8819 jeb 

0.73 % no kopējiem ieņēmumiem, budžeta iestāžu ieņēmumi (ārvalstu finanšu palīdzība) LVL 377 

jeb 0,4 % no kopējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem LVL 64102 

jeb 5,95 % no kopējiem ieņēmumiem, valsts budžeta transferti LVL 235745 jeb 21.9 % no kopējiem 

pašvaldības budžeta ieņēmumiem . 

Aglonas pagasta padomes budžeta ieņēmumu struktūra  

2008. gadā 

1. diagramma 
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Nodokļu ieņēmumu struktūra 
                                                (Ls, %)  

 

 

Vislielāko ieņēmumu īpatsvaru dod iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 40,18 % no 

kopējā ieņēmumu apjoma. 

2. diagramma 

430889 96%

15944 4%

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis

Nekustamā īpašuma 

nodoklis
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No kopējās nodokļu ieņēmumu summas LVL 446833 iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 

LVL 430889 jeb 96 %, nekustamā īpašuma nodoklis LVL 15994 jeb 4 %. 

 

Nenodokļu ieņēmumu struktūra  
 

 
Nenodokļu ieņēmumu sastāvā LVL 3532 jeb 46 % ir valsts un kancelejas nodevas, LVL 593  

jeb 8 % naudas sodi un sankcijas, LVL 3603 - 47 % pārējie nenodokļu ieņēmumi (Lauku 

konsultāciju biroja maksājumi lauksaimniecības speciālista algai, platību maksājumi, ieņēmumi no 

zvejas tiesību nomas . Kopējā nenodokļu ieņēmumu summa LVL 7808. 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

(Ls) 
 

4. diagramma 
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Maksas pakalpojumu sastāvā lielākais īpatsvars ir dzīvokļu un komunālo pakalpojumu 

ieņēmumiem LVL 18166 jeb 32 %, pašvaldības īpašuma nomas ieņēmumi LVL 13925 jeb 25 %, 

maksa par ēdināšanu skolā LVL 18735 jeb 33 %. Vismazāko īpatsvaru ieņem kultūras pasākumu 

ieņēmumi 353 jeb 1% un kancelejas pakalpojumi LVL 86 jeb 0.1 %. Pārējo maksas pakalpojumu 

ieņēmumi LVL 3513 jeb 6%. Kopējā maksas pakalpojumu summa 2008.gadā ir LVL 64102 . 

 

 
 

Valsts budžeta un pašvaldību budžeta transferti 2008.gadā 
 

Transfertu ieņēmumu struktūrā vislielāko īpatsvaru ieņem valsts budžeta transferti LVL 235745 jeb 

66,5 %, bet pašvaldību budžetu transfertu summa ir LVL 317446 jeb 33,5 %. No kopējiem 

transfertiem LVL 285419 jeb 52 % sastāda ieņēmumi no rajona padomēm izglītības funkciju 

nodrošināšanai (skolotāju algām vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē),  LVL 180039 jeb 23.9 

% ir ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,  LVL 23737 jeb 3 % ieņēmumi 

pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai un pārējie.  

 

Valsts budžeta un pašvaldību budžeta transfertu struktūra  5. diagramma 

Maksa par mūzikas skolu

Maksa par ēdināšanu vidusskolā

Kultūras pasākumu ieņēmumi

Ēdināšana PII
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Komunālie pakalpojumi

Kancelejas pakalpojumi
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Pašvaldības prasības  
 

Norēķini par prasībām sadalījumā pa periodiem   5.tabula 

 

Nr. 
p.k. 

 2004. un 
vecāki 

2005. 2006. 2007. 2008. Kopā 

1. Norēķini ar pircējiem un 
pasūtītājiem 

 14   656 670 

2.  Nekustamā īpašuma 
nodokļa parādi 

623 245 237 1024 1412 3541 

3. Komunālie maksājumi 130 39 321 682 3564 4736 

4. Prasības pret personālu     41 41 
5. Pārmaksātais 

pievienotās vērtības 
nodoklis 

    5948 5948 

 Bilances kopsumma 
uz 31.12.2008. 

753 298 558 1706 11621 14936 

 

Uz 31.12.2008. nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parāds: par zemi 

LVL 1412, komunālo pakalpojumu parāds LVL 3564. Nodokļu pārmaksa 2008.g.31.12. ir 

LVL 5948 pievienotās vērtības nodoklis, norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem – LVL 656 

Kopējā prasību summa ir LVL 14936, un salīdzinājumā ar 31.12.2007., ir palielinājusies par 

LVL 6505. 
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Nākamo periodu izdevumi debitoru sastāvā 6.tabula 

 

Aktīvs Piezīmes 
Nr. 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 2 3 4 5 

6. Nākamo periodu izdevumi un 
avansi par pakalpojumiem un 
     projektiem - kopā 

26 12568 6430 6138 

1. Nākamo periodu izdevumi ārvalstu 
finanšu palīdzības un ES politikas 
    instrumentu finansētajiem pasākumiem 

    

t.sk.:     

2. Nākamo periodu izdevumi un avansi 
par pakalpojumiem 

    

t.sk.: avansi par pakalpojumiem 27 6662 443 6219 

         pārējie nākamo periodu izdevumi 28 5906 5987 -81 

 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

ir palielinājušies par 6138  Ls. 

     Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 31.12.2008., 

salīdzinājumā ar 31.12.2007., ir  palielinājušies galvenokārt par avansiem par pakalpojumiem.  

Avansi par pakalpojumiem samaksāti par datorprogrammu apkalpošanu 2009.gadā Ls 389, par 

administratīvās ēkas telpu remontu Ls 3600, par saietu nama projekta pieteikuma izstrādi Ls 2478 un 

sociālās mājas energoaudita izstrādi Ls 195.  

IZDEVUMI 
 

Pašvaldības budžeta izdevumi ir atspoguļoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai 

izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām.  

Uz 2008.gada sākumu pašvaldības naudas līdzekļu atlikums bija Ls 253014, kura lielāko daļu 

pašvaldība izlietoja 2008. gadā. Ls 200000 bija pašvaldībai piešķirtie līdzekļi novada infrastruktūras 

izveidošanai. Daļa no šiem līdzekļiem, Ls 129841.90, saskaņā ar apstiprināto budžetu, tika izlietoti 

2008.gadā, taču no izpildīto darbu apjoma summas, Ls 108462.64 tika iegrāmatoti pamatlīdzekļu 

sastāvā, bet Ls 21379.26  tika attiecināti uz izmaksām, jo vidusskolas mācību telpās tika veikts 

nepieciešamais kosmētiskais remonts. Pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma 31.12.2007. 

Ls 26811 daļa tika izlietota pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšanai un remontam, arī šie 

darbi tika attiecināti uz izmaksām. Līdzekļu atlikums speciālajā budžetā gada beigās salīdzinājumā 

ar gada sākumu samazinājās par Ls 17248. 

 2007. gadā tika nodota ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija Daugavpils ielā, Aglonas 

ciemā un veikta pirmsskolas iestādes ēkas renovācija, šai pamatlīdzekļu daļai 2007. gadā nolietojums 

tika aprēķināts tikai ar nākošā mēneša 1.datumu pēc nodošanas ekspluatācijā, bet 2008. gadā jau par 
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Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Atpūta,kultūra un reliģija
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visu gadu. Arī 2008. gadā iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un pārējie pamatlīdzekļi par summu Ls 

61108, kuriem tika uzsākts nolietojuma aprēķins. 2008.gadā aprēķinātā nolietojuma (amortizācijas) 

summa ir par Ls 6475 lielāka nekā 2007.gadā.  

 2008.gadā tika izslēgta no uzskaites norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība Ls 11336, tajā 

skaitā Ls 5042 pamatlīdzekļi, kam aprēķina nolietojumu, bet Ls 2194 nolietotās grāmatas un Ls 3303 

zeme, kas piešķirta īpašumā likumīgajiem mantiniekiem.  

2008. gadā sadārdzinājās pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu 

izmaksas par 6% un materiālu izmaksas par 22%, kā arī 2008. gadā pabalsti maznodrošinātiem 

iedzīvotājiem tika izmaksāti par 39% vairāk salīdzinājumā ar 2007.gadu. 2008.gadā tika noteikts 

minimālās darba algas paaugstinājums par 33% salīdzinājumā ar 2007.gadu. Darbiniekiem, kuru 

darba alga ir virs minimālās, 2008.gadā algas paaugstinājums pašvaldībā tika noteikts tikai par 

inflācijas pieaugumu jeb par 14%. Tā kā pašvaldībā no kopējā darbinieku skaita - 124 

darbiniekiem (gada vidējais), minimālā darba alga ir noteikta 87 darbiniekiem (gada vidējais ) jeb 

70% darbinieku, pašvaldībai bija jāparedz minimālās darba algas paaugstināšanai ievērojami 

līdzekļi pašvaldības budžetā.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2008. gadā atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

 

 

 
Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  

(naudas plūsma) 

6. diagramma 



 

 

 
Rādītāji Summa, LVL % 

Atalgojums 573240 49 
Darba devēja VSAO iemaksas 132875 11,3 

Komandējumi 1159 0,01 

Pakalpojumi 123319 10,54 
Krājumi, materiāli, 

energoresursi,preces un inventārs 
106024 9,1 

Grāmatas, preses izdevumi 1854 0,16 

Nodokļu maksājumi 7602 0,65 
Aizņēmumu procentu atmaksa 25356 2,2 

Sociālie pabalsti 20766 1,8 

Transferti pašvaldības izglītības 
funkciju nodrošināšanai 

8840 0,8 

Kapitālie izdevumi 168376 14,43 

Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

84 0,008 

Kopā 1169495 100 
 

 
 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām    
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Bilance 

7. diagramma 



 

 

  
Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi 

Posteņa  nosaukums

AKTĪVS

1000

1100 1. Nemateriālie ieguldījumi 1

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 3

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 4 0

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 0

1200 2. Pamatlīdzekļi 7

1210 Zeme, ēkas un būves 8

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 9

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 10

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 11 0

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 12 0

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 13 0

1300 3. Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi 15

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 16

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 17

2000

2100 4. Krājumi 18

2300 5. Debitori 22

2400 26

2600 8. Naudas līdzekļi 29

Posteņa  nosaukums

PASĪVS

1 2

3000

3300 1. Rezerves 32

3500 2. Budžeta izpildes rezultāti 35

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 36

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 37

5000 38

5100 5. Ilgtermiľa saistības 39

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 40

5200- 5900 6. Īstermiľa saistības 41

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 42

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 43

5420 Uzkrātās saistības 44

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 45 164 168

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 46 429 795

     

Posteņa nosaukums

1 2

Nākotnes saistības 47

Izsniegtie galvojumi 48

Konta 
Nr.

Piezīmes 
Nr.

Pārskata perioda 
beigās

Pārskata perioda 
sākumā

I. Ilgtermiľa ieguldījumi (1.+2.+3.) 1 819 278 1 739 773

10 212 19 035

2 374 2 241

7 838 9 372

5 214

2 208

1 742 891 1 665 723

1 429 114 1 433 839

113 270 127 860

138 750 104 024

54 698

2 221

4 838

66 175 55 015

62 061 50 901

4 114 4 114

II. Apgrozāmie līdzekļi (4.+5.+6.+7.+8.) 117 046 270 869

5 804 2 994

14 936 8 431

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 

projektiem
12 568 6 430

83 738 253 014

BILANCE (I.+II.) 1 936 324 2 010 642

Konta 
Nr.

Piezīmes 
Nr.

Pārskata perioda 
beigās

Pārskata perioda 
sākumā

A B C

III. Pašu kapitāls (1.+.2.) 1 375 474 1 392 571

11 485 9 264

1 363 989 1 383 307

1 383 307 1 068 247

-19 318 315 060

V. Kreditori (5.+6.) 560 850 618 071

471 408 526 254

471 408 526 254

89 442 91 817

54 845 54 844

2 851 9 195

31 153 26 815

BILANCE (III.+IV.+V.) 1 936 324 2 010 642

Konta 
Nr.

Piezīmes 
Nr.

Pārskata perioda 
beigās

Pārskata perioda 
sākumā

ZEMBILANCE

A B C

x 3. Zembilances saistības 174 422 183 913

x 154 122 158 676

x 20 300 25 237



 

 

 
         2008.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 1936324 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par 74318 Ls.  
A K T Ī V S 
1. Nemateriālie ieguldījumi 

        Izmaiņas nemateriālo ieguldījumu posteņos norādītas pārskata pielikumā – veidlapa Nr. 5 
„Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” ( 7. pielikums ).  
        Visi nemateriālie aktīvi ir atspoguļoti bilancē, amortizācija tiek aprēķināta atbilstoši noteiktajam 
derīgās lietošanas laikam. Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 31.12.2008. ir 7277 Ls.  
          Inventarizācijā tika konstatēts, ka visas datorprogrammas ir licenzētas. Veicot inventarizāciju, 
neuzskaitītās programmas netika  atrastas, kā arī programmu iztrūkums netika konstatēts.  
          Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājušies par 
8823 Ls. 
 

Aktīvs Piezīmes 
Nr. 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 
1. Nemateriālie ieguldījumi – kopā  
(020+030+0,40+050) 

1 10212 19035 -8823 

1. Attīstības pasākumi un programmas     

2. Licences, koncesijas un patenti, preču 
zīmes un tamlīdzīgas tiesības 

2 2374 2241 133 

3. Pārējie nemateriālie aktīvi ( 
ieguldījumi ) 

3 7838 9372 -1534 

4. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 4  5214 -5214 

5. Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi 
neražotie nemateriālie  
    ieguldījumi  

    

6. Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā 
iegūtā nemateriālā vērtība 

    

7. Avansa maksājumi par 
nemateriālajiem ieguldījumiem 

6  2208 -2208 

8. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā 
amortizācija 

5 7277 4323 2954 

 

         Piezīme Nr. 1  Kopējā nemateriālo ieguldījumu vērtība  31.12.2008., salīdzinājumā ar 
01.01.2008., samazinājusies par Ls 8823, t.sk. Ls 4419 pārgrāmatoti uz nepabeigto celtniecību.  
 
         Piezīme Nr. 2  Nemateriālo ieguldījumu sastāvā ‘’ Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības‟‟ uzrādītas datorprogrammas. 2008.gadā par summu Ls 1070 ir  
iegādāti Windows XP PRO licenzēti 10 komplekti pašvaldības iestāžu, struktūrvienību datoru darba 
nodrošināšanai. No datorprogrammu uzskaites izslēgtas novecojušās iedzīvotāju dzīvesvietas 
reģistrācijas un bibliotēkas darbu nodrošinošās datorprogrammas, kas vairs netiek pielietotas un kuru 
atlikusī vērtība 31.12.2008. ir 0.00 Ls. 
Piezīme Nr. 3 Pārējo nemateriālo aktīvu ( ieguldījumu ) sastāvā 2008.gadā iekļauta izveidotā 
pašvaldības mājas lapa LVL 650 vērtībā. 
Piezīme Nr. 4 No nemateriālo ieguldījumu izveidošanas konta izslēgti Ls 5214, kas pārvietoti uz 
nepabeigto celtniecību .  
Piezīme Nr. 5 Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija palielinājusies, jo ir pieaugusi 
nemateriālo ieguldījumu sākotnējā (iegādes) vērtība, kā arī izslēgtajiem amortizācija 2008.gadā tika 
aprēķināta līdz to pilnīgai noamortizēšanai un izslēgšanai . 



 

 

 
Piezīme Nr. 6. Veidlapas Nr. 5 „‟Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats‟‟ 13. 
ailē „Citas izmaiņas”  uzrādīts :  
 

Summa, Ls Darījuma  apraksts 

2208 No nemateriālajiem ieguldījumiem uz nepabeigto celtniecību 
pārgrāmatotā avansa maksājuma summa par izstrādāto satiksmes 
drošības uzlabojumu projektu Aglonas ciemā. 

 

2. Pamatlīdzekļi 
 
  Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies par 77168  
Ls. 
Aktīvs Piezīmes 

Nr. 
Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas  
( +, - ) 

1 2 3 4 5 

2. Pamatlīdzekļi – kopā                          
( 070+080+090+100+110 ) 

7 1742891 1665723 77168 

1. Zeme, ēkas, būves 8 1429114 1433839 -4725 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un 
mašīnas 

9 113270 127860 -14590 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 10 138750 104024 34726 
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā celtniecība 

11 54698 0 54698 

5. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 12 2221 0 2221 

6. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos 

 0 0 0 

7. Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

13 4838 0 4838 

8. Pamatlīdzekļu uzkrātais 
nolietojums 

14 575442 485270 90172 

 
Piezīme  Nr. 7   
        Pamatlīdzekļu kopējā vērtība 2008.gadā palielinājusies galvenokārt no nepabeigtās celtniecības  
iegrāmatošanas Ls 54698 vērtībā un pārējo pamatlīdzekļu iegādēm. 
Piezīme  Nr. 8   
        Zeme 2008.gadā iegrāmatota Ls 4632 vērtībā. Palielinājums par 14.9581 ha jeb 12 zemes 
vienībām ir izveidojies, uzmērot blakus esošās platības zemes īpašuma tiesību mantiniekiem, kā 
rezultātā izveidojušies zemes gabali, kas pāriet pašvaldības lietojumā, kā arī, saskaņā ar VZD zemes 
pārskatu uz 30.12.2008.precizētas platības 12 zemes vienībām kopā par 2.8907 ha.  
       Zemes platību samazinājums 2008.gadā ir 44.2 ha 3303 Ls vērtībā. Samazinājums radies, 
atgriežot mantiniekiem zemes, par kurām iesniegti  īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, kā arī, 
veicot pierādošo dokumentu (lēmumu, izziņu) saskaņošanu ar VZD par strīdus jautājumiem.  
       No konta „’Dzīvojamās ēkas‟‟ saskaņā ar Likumu par dzīvojamo māju privatizāciju izslēgts 
dzīvoklis Nr. 17 Rušonas ielā 5, c. Jaunaglona, Aglonas pagasts, Preiļu raj., atlikušajā vērtībā Ls 872.  
       Nedzīvojamo ēku vērtība 2008.gadā pieaugusi par Ls 74075 par veikto jumta nomaiņas darbu 
vērtību Aglonas vidusskolas mācību korpusam un skolas internāta ēkai, bet inženierbūvju vērtība 
palielinājusies par Ls 2357, par veikto remontdarbu vērtību (komunikāciju tīklu daļēja 
nomaiņa).Vērtības samazinājums radies no aprēķinātā nolietojuma.  



 

 

      No inženierbūvēm 2008. gadā izslēgti nefunkcionējoši siltumtīkli Ls 3225 atlikušajā vērtībā. 
Samazinājums nedzīvojamo ēku un inženierbūvju atlikušajai vērtībai ir radies arī no to nolietojuma 
palielināšanās. 
       Transporta būvju vērtība ir samazinājusies tikai par aprēķinātā nolietojuma vērtību. 
Piezīme  Nr. 9   
       Tehnoloģisko iekārtu palielinājums par Ls 8430 ir pirmsskolas izglītības iestādē, kur uzstādītas 
ugunsdzēsības signalizācijas un zibensaizsardzības iekārtas. Samazinājums veidojies no 100% 
nolietojušos, ekspluatācijai nederīgu medicīnisko un komunālās saimniecības iekārtu norakstīšanas.  
Piezīme  Nr. 10  
     2008.gadā pašvaldība ir iegādājusies transportlīdzekļus - vieglo automašīnu VW Sharan 2.0 
5H6G par summu Ls 18586 un traktoru Janmar   F 235D par summu 4708 Ls, kas tiek izmantoti 
autoceļu, ielu uzturēšanas uzraudzībai, komunālās saimniecības vajadzībām, bet vieglā automašīna arī 
administrācijas, kultūras un izglītības funkciju nodrošināšanai.  
      Ar Aglonas pagasta padomes 30.10.2008.lēmumu, prot.Nr.24, &11, ir pārdots  izsolē un izslēgts 
no pamatlīdzekļu uzskaites 100% nolietojies 1983. izlaiduma gada traktors, par kuru saņemts 
speciālistu slēdziens, ka tā remonts nav ekonomiski izdevīgs un remontējamās daļas problemātiski 
sameklēt.  
        Saimniecības un pārējo pamatlīdzekļu sastāvā ir palielinājums: 
∙   Ls 7075 pirmsskolas izglītības iestādē, kur audzēkņu ēdināšanas kvalitātes uzlabošanai ir iegādātas 
stacionāras virtuves iekārtas, vidusskolā par Ls 1358 ir iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi telpu un 
teritorijas uzkopšanai un mēbeles, bet par Ls 780 nopirkta datortehnika.  
 ∙ Dzīvokļu un komunālajā saimniecībā ir iegādāti pamatlīdzekļi teritorijas uzkopšanai (frontālais 
iekrāvējs un pļaujmašīna) par Ls 3080 un komunālās saimniecības darba nodrošināšanai un 
uzlabošanai (dziļurbuma sūknis, virzuļu kompresors un ūdens skaitītāji) par Ls 2311.  
∙ Kultūras darba nodrošināšanai ir nopirkta datortehnika par Ls 716 un mūzikas aprīkojums par Ls 
1472. Sporta un tūrisma aktivitāšu veicināšanai iegādāti pamatlīdzekļi Ls 3459 vērt ībā.  
∙  Pašvaldības pārējo funkciju nodrošināšanai  (dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa, sociālais dienests, 
lauksaimniecības pārraudzība, administratīvās funkcijas) iegādāta kopējamā un datortehnika par Ls 
6040. 
 ∙  Grāmatu iegādei 2008.gadā izlietoti Ls 1836 publiskajā bibliotēkā un Ls 1647 vidusskolas 
bibliotēkā. 
           No pārējo pamatlīdzekļu sastāva 2008.gadā izslēgti nolietojušies, morāli novecojuši, lietošanai 
nederīgi priekšmeti atlikušajā vērtībā Ls  3087, tajā skaitā Ls 2194 publiskās un vidusskolas bibliotēku 
norakstītās grāmatas. 
Piezīme  Nr. 11 
    Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības kontā iegrāmatoti izdevumi izstrādātajiem 
projektiem, kurus Aglonas pagasta padome paredzējusi īstenot 2009.gadā un turpmākajos gados, kā 
tas uzrādīts gada pārskata veidlapas Nr. 5 pielikumā. Kopējā palielinājuma summa kontā Ls 54698.  
Piezīme  Nr. 12 
    Bioloģiskoun pazemes aktīvu sastāvā pašvaldība 2008.gadā ir uzskaitījusi zemesgrāmatā ierakstīto 
zemes gabalu mežaudžu platības 12.1 ha platībā, kuru kadastrālā vērtība Ls 2221. 
Piezīme  Nr. 13 
    Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2008.gadā veikti par pirmsskolas izglītības iestādes veļas 
mazgājamās telpas stacionārajām mazgāšanas iekārtām, kuras ir saņemtas 03.02.2009.  
Piezīme  Nr. 14 
     Pamatlīdzekļu nolietojuma palielinājums izskaidrojams ar uzskaitē esošo pamatlīdzekļu (ēku, 
būvju) novecošanos, kā arī ar to, ka tika uzsākts aprēķināt nolietojumu 2008.gadā iegādātajiem 
pamatlīdzekļiem.  

 

 

 

Skaidrojums 

par pilnībā nolietotiem pamatlīdzekļiem, kas tiek izmantoti budžeta iestādes funkciju 



 

 

nodrošināšanai, administratīviem nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai vai iznomāšanai 

 
Informācija par bibliotēku fondiem 

 

Atrašanās vieta Neinventarizētā 
bibliotēkas fonda apjoms 
Ls                  31.12.2008. 

Pēdējo reizi 
inventarizācija veikta  

Daugavpils ielā 38, c.Aglona, 
Aglonas pagasts, Preiļu rajons 

Nav 25.02.2008.-
31.03.2008. 

Daugavpils ielā 6, c.Aglona, Aglonas 
pagasts, Preiļu rajons 

Nav 04.12.2008.-
30.12.2008. 

 
Pašvaldības bibliotēkās 2008. gadā veikta inventarizācija.   
31.12.2008. Aglonas pagasta bibliotēkā grāmatu skaits ir 16647 eksemplāri, seriālizdevumu 1879 
eksemplāri, elektronisko dokumentu 31 eksemplārs, kopējā vērtība 19912.98 Ls.  
 31.12.2008. Aglonas vidusskolas bibliotēkā grāmatu skaits ir 9575 eksemplāri, pārējo dokumentu 178 
eksemplāri, kopējā vērtība 23917.39 Ls. 
 

Informācija 
par zemes, ceļu, ielu, tiltu un mežaudžu iekļaušanu bilancē  

 
Bilances 
konts  

Rādītāji Platība  ha Ceļu 
un 
ielu 
garums 
km 

Bilances 
vērtība, 
Ls 

Piezīmes 

Īpašumā Lietošanā 

1214 Zeme ēkām un 
būvēm 

9.8988 11.4573  11426  

1214 Zeme zem ceļiem  86.62  19342  

Bilances 
konts 

Posteņa  
nosaukums 

Vienību 
skaits 

Sākotnējā 
vērtība 

Uzkrātais 
nolietoju
ms 

Izmantošanas veids 

1100 Nemateriālie 
ieguldījumi 

5 2801 2801 Datorprogrammas bibliotēkas datoru 

darba nodrošināšanai 

1212 Nedzīvojamās ēkas 0 X x x 

1220 Tehnoloģiskās 
iekārtas 

2 1519 1519 Pirmsskolas izglītības iestādes un 

pašvaldības administratīvās ēkas 

apsardzes un ugunsdrošības 

signalizācijas sistēma, darba kārtībā 

1231 Transporta līdzekļi 1 2400 2400 Kravas ugunsdzēsēju automašīna, 

izieta TA 

1232 Saimnieciskie 
pamatlīdzekļi 

37 11665 11665 Mūzikas instrumenti kultūras namā 

un vidusskolā 14 vienības, mācību 

līdzekļi (aprīkojums) vidusskolā 4 

vienības, tūrisma aprīkojums 7 

vienības, pārējās pašvaldības 

struktūrvienībās 12  

1238 Datortehnika, 
sakaru un cita biroja 
tehnika 

55 20070 20070 Pārvaldē: 16, vidusskolā 26, 

bibliotēkā 7, pirmsskolas iestādē 2, 

pārējās struktūrvienībās 4 vienības . 

1239 Pārējie 
pamatlīdzekļi 

12 2475 2475 Vidusskolā: datorgaldi  1 komplekts, 

10 skapji , 1 datorgalds lietvedei 

 Kopā 112 40930 40930  



 

 

1214 Zeme zem ielām  13.9  2800  

1215 Kultivētā zeme 7 129  14904  
1217 Pārējā zeme 33.6026 702.6515  47537  

 Kopā zeme 50.5014 943.6288  96009  

1213 Ceļi (seguma 
vērtība) 

  91.56 160346  

1213 Ielas, trotuāri, tilti 
(seguma vērtība) 

  7.06 120570  

1263 Mežaudzes 12.1   2221  

 Kopā pavisam: 62.6014 943.6288 98.62 379146  
 

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  palielinājušies par  11160 Ls.  
 

Aktīvs Piezī
mes 
Nr. 

Uz  
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 2 3 4 5 

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – 
kopā 
    ( 130+140+150+160+170+180 ) 

15 66175 55015 11160 

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 
kapitālā 

16 62061 50901 11160 

5. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 17 4114 4114 0 

 
 Piezīme Nr. 15 Kopējās ilgtermiņa finanšu ieguldījumu summas palielinājums veidojies no 
līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā. 
    
Paskaidrojumi par veidlapu Nr.7-1 „Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā” izmaiņu 
pārskats. 
 

Nr. 
p.k. 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr.  UR 

Līdzdalība Pašu kapitāls 
% Ls Perioda 

sākumā , Ls 
Perioda 
Beigās, Ls  

1. SIA Cirīšu HES 41503029437 40 62061 127252 155153 

 Kopā:   62061 127252 155153 
 

Piezīme Nr. 16 Veidlapa Nr. 7-1 „‟Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats‟‟  
     Pašvaldības līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā (SIA Cirīšu HES) palielinājums 
aprēķināts saskaņā ar SIA Cirīšu HES iesniegto 2008.gada pārskatu, kura bilancē uz 31.12.2008. pašu 
kapitāls ir Ls 155153, 40% no tā veido Aglonas pašvaldības līdzdalības kapitālu 31.12.2008. Ls 62061.  
Paskaidrojumi par veidlapu Nr. 7-3 „Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats” 
 
Nr 
p.k. 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr.  UR 

Līdzdalība Pašu kapitāls 

     %      Ls Perioda 
sākumā 

Perioda 
beigās 

1. Preiļu rajona padome 90000068873 1.24 4114 78671 391243 
 Kopā:   4114 78671 391243 

 

Piezīme Nr. 17 Veidlapa Nr. 7-3 „‟Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats‟‟   



 

 

     Pārējie pašvaldības finanšu ieguldījumi 2008.gadā ir bez izmaiņām. Šie finanšu ieguldījumi veikti 
saskaņā ar 08.03.2000. noslēgto līgumu Nr.9 starp Preiļu ra jona padomi un Aglonas pagasta padomi 
par piedalīšanos Dienvidlatgales reģionālajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektā, uz kura 
pamata iepriekšējos gados izdarītas iemaksas kapitāla daļām kopsummā Ls 4114.  
    4. Krājumi 
Krājumus uzrāda veidlapā Nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats”. 
Kopējie krājumi palielinājušies par   2810   Ls.  
 

Aktīvs Piezīmes 
Nr. 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņ
as 

( +, - ) 

4. Krājumi – kopā  
(220+230+240+250+260+270) 

18 5804 2994 2810 

1. Izejvielas un materiāli 19 5624 2911 2713 

2. Gatavie ražojumi, pasūtījumi un 
krājumi atsavināšanai 

20 180 0 180 

3. Avansa maksājumi par krājumiem 21 0 83 -83 
 

        Piezīme Nr.18  
Kopējais krājumu palielinājums 31.12.2008., salīdzinājumā ar 31.12.2007., izskaidrojams ar lielāku 
iepirkto kurināmā daudzumu.  
     Piezīme Nr.19 
Krājumu kopsummā būtiskākās izmaiņas veido:  

3.dīzeļdegviela sporta halles apkurei, 31.12.2008. atlikums 1600 litri, Ls 830.40, salīdzinājumā ar 
31.12.2007., palielinājums par Ls 407.          

4.malka izglītības iestāžu, bibliotēkas, kultūras nama, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkurei, 
31.12.2008. atlikums 339.9 m3, Ls 4239.21, salīdzinājumā ar 31.12.2007., palielinājums  par Ls 
2270.       

 
Piezīme Nr. 20  
Kontā ‘’Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai‟‟ iegrāmatota gāzes plīts pārdošanai 
vērtībā Ls 180. 2008.gada inventarizācijā pirmsskolas izglītības iestādē konstatēts, ka gāzes plīti, kas 
tika norakstīta, jo bija nolietojusies un salūzusi, vēlas iegādāties pagasta iedzīvotāji. Tāpēc t ā tika 
novērtēta, iegrāmatota kontā 2132 „‟Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai‟‟, saskaņā ar 
apstiprināto nolikumu notika izsole un tā tika pārdota 2009.gada sākumā..       
 
Piezīme Nr. 21  
   No „‟avansa maksājumiem par krājumiem‟‟ izslēgta iemaksātā summa par pašvaldības izglītības 
iestādēs piegādājamo dzeramo ūdeni, kas piegādāts 2009.gada sākumā.  
 

Veidlapā Nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats” ailē  „Citas izmaiņas” uzrādīts: 
 

Summa Darījuma    apraksts 
83 No avansa maksājumiem par krājumiem pārgrāmatotā 

piegādāto krājumu vērtība   

    
  5. Debitori  
Pārskats par debitoriem (prasībām) atspoguļots gada pārskata veidlapā Nr. 8 -1 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par  6505  Ls.  
 

Aktīvs Piezī
mes 

Uz 
pārskata 

Uz 
pārskata 

Izmaiņas 
( +, - ) 



 

 

Nr. perioda 
beigām 

gada 
sākumu 

5.  Debitori - kopā 22 14936 8431 6505 
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 23 8947 7927 1020 

5. Pārmaksātie nodokļi 24 5948 504 5444 

6. Prasības pret personālu 25 41  41 
       

  Piezīme Nr. 22     
 Debitoru summas palielinājums gada beigās sastāv galvenokārt no pievienotās vērtības nodokļa 
pārmaksas un pircēju un pasūtītāju parādu pieauguma  
Piezīme Nr. 23 
     Pircēju un pasūtītāju parādi salīdzinājumā ar gada sākumu, gada beigās ir palielinājušies par Ls 
1020. Parādu palielinājums ir nekustamā īpašuma nodoklim par Ls 178, komunālajiem 
pakalpojumiem par Ls 1476, bet pārējo debitoru summa samazinājusies par Ls 634.  
Piezīme Nr. 24 
    Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa izstrādātajam projektam „‟Ūdenssaimniecības a ttīstība 
Aglonas pagasta Aglonas ciemā‟‟, kura īstenošanu plānots uzsākt 2009.gadā, sastāda 5948 Ls. 
Salīdzinājumā ar 31.12.2007., nodokļu pārmaksas summa 31.12.2008. pieaugusi par 5444 Ls.  
Piezīme Nr. 25 
     Prasības pret personālu Ls 41 veido darbiniekam aprēķinātās darba samaksas un ieturētā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķina dēļ starpība pēc apgādībā esošo personu precizēšanas.  
 

Norēķini par prasībām sadalījumā pa periodiem  
 

Nr. 
p.k. 

 2004. un 
vecāki 

2005
. 

2006. 2007. 2008. Kopā 

1. Norēķini ar pircējiem un 
pasūtītājiem 

 14   656 670 

2.  Nekustamā īpašuma 
nodokļa parādi 

623 245 237 1024 1412 3541 

3. Komunālie maksājumi 130 39 321 682 3564 4736 
4. Prasības pret personālu     41 41 

5. Pārmaksātais pievienotās 
vērtības nodoklis 

    5948 5948 

 Bilances kopsumma uz 
31.12.2008. 

753 298 558 1706 11621 14936 

    
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli 

 

Rādītāji Vairāk 
kā 5 
gadi 

3 – 5 
gadi 

2 gadi 1 gads Kopā 

Parāda sadalījums atbilstoši 
termiņam 

323 782 1024 1412 3541 

% pret kopsummu 9.1 22.1 28.9 39.9 100 

Piešķirtie atvieglojumi:  t.sk.:     43 

 represētajām personām 
atvieglojums 50% no NĪN summas 

    43 

Uzskaitīto soda naudu un kavējuma 
naudu lielums 

8 4 17 206 235 

        Darbs ar debitoru parādu piedziņu:  



 

 

     Saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu piedziņu 2008.gada janvārī tika nosūtīti 
brīdinājumi par administratīvās lietas ierosināšanu 13 zemes īpašniekiem un lietotājiem. Pēc 
brīdinājuma 4 no tiem parādu samaksāja, kopsummā Ls 147.45. Pēc tiesu izpildrakstu saņemšanas 
par parādu norēķinājās vēl 3 personas par summu Ls 313.33. 2009.gadā parādu piedziņa turpinās, ir 
samaksājuši vēl 3 parādnieki Ls 124.10. 
  Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu piedziņas rezultātā  2008.gada beigās ir norēķinājušās 
2 personas, bet vēl 2 personām ir nosūtīts lēmums par administratīvās lietas ierosināšanu par parāda 
summu Ls 486.20.  
 Par komunālo un īres maksājumu parādu piedziņu 24.10.2008. ir iesniegta prasība Preiļu rajona tiesā 
pret 5 personām par kopējo parādu summu Ls 1077.81, bet nodots piedziņai 15.01.2009. 
 
       6. Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi 
 
       Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu ir palielinājušies par 6138  Ls. 
 

Aktīvs Piezīme
s Nr. 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

Nākamo periodu izdevumi un avansi 
par pakalpojumiem un 
     projektiem - kopā 

26 12568 6430 6138 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem 

    

t.sk.: avansi par pakalpojumiem 27 6662 443 6219 

         pārējie nākamo periodu izdevumi 28 5906 5987 -81 

 
Piezīme Nr. 26  
     Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 31.12.2008., 
salīdzinājumā ar 31.12.2007., ir  palielinājušies galvenokārt par avansiem par pakalpojumiem . 
Piezīme Nr. 27  
Avansi par pakalpojumiem samaksāti par datorprogrammu apkalpošanu 2009.gadā Ls 389, par 
administratīvās ēkas telpu remontu Ls 3600, par saietu nama projekta pieteikuma izstrādi Ls 2478 un 
sociālās mājas energoaudita izstrādi Ls 195.  
 
 Piezīme Nr. 28  
Pārējie nākamo periodu izdevumi 31.12.2008.veidojas no preses abonēšanas izmaksām Ls 1049, 
apdrošināšanas maksājumiem par pašvaldības ēkām Ls 240, iepriekšējos gados samaksātā 
līdzfinansējuma SIA AADSO (atkritumu apsaimniekošana). 
   
   7. Īstermiņa finanšu ieguldījumu pašvaldībai nav. 
  8. Naudas līdzekļi. 
 
       Salīdzinājumā ar iepriekšējo  pārskata periodu naudas līdzekļi samazinājušies  par 169276 Ls. 
Naudas līdzekļi tiek glabāti  komercbankā Ls 13475 un Valsts kasē Ls 70262.  
 

Aktīvs Piezīmes 
Nr. 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

8.  Naudas līdzekļi - kopā 29 83738 253014 -169276 
1. Kase 30 1 5 -4 



 

 

2. Norēķinu konti Valsts kasē vai 
kredītiestādēs 

31 83737 253009 -169272 

3. Termiņnoguldījumi     
4. Nauda ceļā     

 
Piezīme Nr. 29  
     Līdzekļu atlikums gada beigās Valsts kasē Ls 70158.10 ir pašvaldībai piešķirtās dotācijas 
infrastruktūras attīstībai 2009.gadam plānotie līdzekļi, bet Ls 103.70 - 1.klases skolēnu ēdināšanai 
paredzētie līdzekļi. Līdzekļu atlikums gada beigās komercbankā ir Ls 13475, no tā Ls 929 ir Aglonas 
pagasta pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi, Ls 2983 ir novada pašvaldību sadarbības padomes 
iestādes „‟Aglona‟‟ līdzekļi, Ls 9363 ir speciālā budžeta līdzekļi.  
 Piezīme Nr. 30 
      Līdzekļu atlikums kasē 31.12.2008. ir Ls 1, salīdzinot ar 31.12.2007., samazinājies par Ls 4. 
Pašvaldības skaidras naudas atlikums kasē tiek regulāri iemaksāts bankas kontā saskaņā ar noteikto 
limitu. 
Piezīme Nr. 31  
     Galvenais samazinājums naudas līdzekļiem Valsts kasē izveidojies par infrastruktūras attīstībai 
saņemtās dotācijas izlietojuma summu Ls 129841.90. Tā tika izlietota novada skolas jumta nomaiņai 
Ls 61773.31 un internāta ēkas jumta nomaiņai Ls 10770.52, remontdarbu veikšanai vidusskolas 
1.stāva telpām Ls 11620.52 un mājturības kabinetu telpām Ls 9758.74, kā arī Aglonas ciema 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ģeotehniskajai izpētei, TEP izstrādei, topogrāfijas izpētei un 
tehniskā projekta izstrādāšanai par kopējo summu Ls 35918.81.   
      Samazinājums naudas līdzekļiem komercbankā 31.12.2008., salīdzinot ar 31.12.2007., ir Ls 39534. 
Līdzekļi tika izlietoti pamatbudžetā pašvaldības funkciju nodrošināšanai un speciālajā budžetā ielu, 
ceļu infrastruktūras uzturēšanai. 
       Brīvo naudas līdzekļu depozītnoguldījumus pašvaldība 2008.gadā nav veikusi.  
       Naudas līdzekļu sadalījumu pa budžetu veidiem skatīties gada pārskata veidlapā Nr. 1 -1 „‟Naudas 
līdzekļu un to ekvivalentu izvietojums‟‟. 

   

  P A S Ī V S 
        Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar 
iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies  par  17097 Ls. Pašu kapitāla izmaiņas uzrādītas 
veidlapā Nr. 4-1 „Pašu  kapitāla ( neto aktīva) izmaiņu pārskats”.  
       1. Rezerves 

Pasīvs Piezīmes 
Nr. 

31.12.2008., 
Ls 

31.12.2007.,  
Ls 

Izmaiņas 
( + , - ) 

2.  Rezerves  -  kopā 32 11485 9264 2221 

1. Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves 

33 2221 0 2221 

2. Pārējās rezerves 34 9264 9264 0 

 
Piezīme Nr. 32 
31.12.2008., salīdzinājumā ar 31.12.2007., ir palielinājies rezervju apjoms par Ls 2221.  
Piezīme Nr. 33  
2008.gadā rezervju apjoms palielinājies ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēm par bilancē 
iekļauto mežaudžu vērtību, kas atrodas uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstītajām zemēm. 
 Piezīme Nr. 34 
Pašvaldības pārējo rezervju summa ir Ls 9264, kas iegrāmatota 2005.gadā, veicot pārvērtēšanu 
nedzīvojamai ēkai Somerseta ielā 34, Aglonā.  
 2. Budžeta izpildes rezultāts. 
     Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un 
faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi. Skatīt veidlapu 



 

 

Nr. 2 „‟Pārskats par budžeta izpildi‟‟ un veidlapu Nr. 4-3 „‟Pārskats par darbības finansiālajiem 
rezultātiem‟‟.  
 

Pasīvs Piezīmes 
Nr. 

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

3.  Budžeta izpildes rezultāts - 
kopā 

35 1363989 1383307 -19318 

1. Iepriekšējo pārskata gadu 
budžeta izpildes rezultāts 

36 1383307 1068247 315060 

2. Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 

37 -19318 315060 -334378 

 
Piezīme Nr. 35  
Budžeta rezultāts kopā 31.12.2008., salīdzinājumā ar 31.12.2007., ir samazinājies par Ls 19318. Tas 
ir skaidrojams ar 2008.gada budžeta rezultāta samazinājumu salīdzinājumā ar 2007. gadu un 
iepriekšējiem gadiem. 
Piezīme Nr. 36  
     Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem 
iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, pārskata gada rezultātu pārnesot uz iepriekšējo gadu 
rezultātu.  
Piezīme Nr. 37  
    Pārskata gada budžeta izpildes rezultāta samazinājums skaidrojams ar vairākiem objektīviem 
apstākļiem: 
     ∙ Uz 2008.gada sākumu pašvaldības naudas līdzekļu atlikums bija Ls 253014, kura lielāko daļu 
pašvaldība izlietoja 2008. gadā. Ls 200000 bija pašvaldībai piešķirtie līdzekļi novada infrastruktūras 
izveidošanai. Daļa no šiem līdzekļiem, Ls 129841.90, saskaņā ar apstiprināto budžetu, tika izlietoti 
2008.gadā, taču no izpildīto darbu apjoma summas, Ls 108462.64 tika iegrāmatoti pamatlīdzekļu 
sastāvā, bet Ls 21379.26  tika attiecināti uz izmaksām, jo vidusskolas mācību telpās tika veikts 
nepieciešamais kosmētiskais remonts. Pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma 31.12.2007. Ls 
26811 daļa tika izlietota pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšanai un remontam, arī šie darbi tika 
attiecināti uz izmaksām. Līdzekļu atlikums speciālajā budžetā gada beigās salīdzinājumā ar gada 
sākumu samazinājās par Ls 17248. 
∙  2007. gadā tika nodota ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija Daugavpils ielā, Aglonas ciemā un 
veikta pirmsskolas iestādes ēkas renovācija, šai pamatlīdzekļu daļai 2007.gadā nolietojums tika 
aprēķināts tikai ar nākošā mēneša 1.datumu pēc nodošanas ekspluatācijā, bet 2008.gadā jau par visu 
gadu. Arī 2008.gadā iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un pārējie pamatlīdzekļi par summu Ls 61108, 
kuriem tika uzsākts nolietojuma aprēķins. 2008.gadā aprēķinātā nolietojuma (amortizācijas) summa ir 
par Ls 6475 lielāka nekā 2007.gadā. 

∙  2008.gadā tika izslēgta no uzskaites norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība Ls 11336, tajā skaitā 
Ls 5042 pamatlīdzekļi, kam aprēķina nolietojumu, bet Ls 2194 nolietotās grāmatas un Ls 3303 zeme, 
kas piešķirta īpašumā likumīgajiem mantiniekiem.  
∙ 2008.gadā sadārdzinājās pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas 
par 6% un materiālu izmaksas par 22%, kā arī 2008. gadā pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 
tika izmaksāti par 39% vairāk salīdzinājumā ar 2007.gadu. 2008.gadā tika noteikts minimālās darba 
algas paaugstinājums par 33% salīdzinājumā ar 2007.gadu. Darbiniekiem, kuru darba alga ir virs 
minimālās, 2008.gadā algas paaugstinājums pašvaldībā tika noteikts tikai par inflācijas pieaugumu jeb 
par 14%. Tā kā pašvaldībā no kopējā darbinieku skaita - 124 darbiniekiem (gada vidējais), minimālā 
darba alga ir noteikta 87 darbiniekiem (gada vidējais ) jeb 70% darbinieku, pašvaldībai bija jāparedz 
minimālās darba algas paaugstināšanai ievērojami līdzekļi pašvaldības budžetā.  
         3.  Uzkrājumi  
       Pašvaldībā uzkrājumi 2008.gadā netika izveidoti. 
         4.  Kreditori 



 

 

       Skaidrojums par pašvaldības gada pārskata veidlapas Nr. 8-2 ‘’Pārskats par kreditoriem 
(saistībām)’’ 2008. gada rādītājiem 
        Kreditoru apjoms, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājies par 57221  Ls.  
 

Pasīvs  Nr. Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

5.  Kreditori  - kopā 38 560850 618071 -57221 
1.  Ilgtermiņa saistības 39 471408 526254 -54846 

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 40 471408 526254 -54846 

2.  Īstermiņa saistības 41 89442 91817 -2375 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa 

42 54845 54844 1 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

43 2851 9195 -6344 

2.4. Uzkrātās  saistības 44 31153 26815 4338 
2.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
( izņemot nodokļus) 

45 164 168 -4 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

46 429 795 -366 

        Piezīme Nr. 38 
Kreditoru kosumma 31.12.2008., salīdzinājumā ar 31.12.2007., samazinājusies par Ls 57221.  
        Piezīme Nr. 39 
Kreditoru kopsummā vislielākais samazinājums ir ilgtermiņa saistībām.  
         Piezīme Nr. 40 
Ilgtermiņa saistību sastāvā pašvaldībai ir ilgtermiņa aizņēmumi, kas 2008.gada 31. decembrī, 
salīdzinājumā ar 2007.gada 31. decembri, samazinājušies par Ls 54846. 
         Piezīme Nr. 41 
Īstermiņa saistību kopsumma, salīdzinājumā ar 31.12.2007., ir samazinājusies par Ls 2375.  
         Piezīme Nr. 42 
Īstermiņa aizņēmumus un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu pašvaldība atmaksā regulāri, saskaņā 
ar noslēgtajiem līgumiem. 2008.gadā ir atmaksāts Ls 54845 no aizņēmumu summas.  
         Piezīme Nr. 43 
No īstermiņa saistībām visvairāk samazinājušās saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem, 
kopā par Ls 6344. 
                Piezīme Nr. 44 
Veidlapas Nr. 8-2 „Pārskats par kreditoriem (saistībām)” postenī  „Uzkrātās saistības” iekļauti 
šādi aprēķini: 

Summa Darījuma  apraksts 

2234 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem, t.sk. apkalpošanas maksai, 
par aizņēmumiem no Valsts kases 

1200 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem, t.sk. apkalpošanas maksai, 
par aizņēmumiem no Vides investīciju fonda 

22338 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem - uzskaitītas uzkrātās 
saistības norēķiniem ar pašvaldības darbiniekiem (uzkrātās 
atvaļinājumu apmaksas). 

5381 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās 
apdrošināšanas maksājumiem, uzskaitītas pašvaldības uzkrātās 
saistības par aprēķinātajiem sociālās apdrošināšanas maksājumiem 
uzkrāto atvaļinājumu apmaksai . 

31153 Kopā 



 

 

         Piezīme Nr. 45 
Norēķini par darba samaksu kopējā kreditoru kopsummā sastāda nenozīmīgu daļu un nav būtiski 
mainījušies, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.  
         Piezīme Nr. 46 
Pašvaldības nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumu kreditoru parāds 2008.gada 31. 
decembrī, salīdzinājumā ar 2007.gada 31. decembri, samazinājušie par Ls 366, galvenokārt uz dabas 
resursu nodokļa rēķina. 
        5.  Norēķini par nodokļiem 
 

Nodokļa  veids 
Atlikums uz 
31.12.2007. 
Ls 

Aprēķinātais 
2008.gadā 
Ls 

Aprēķinātas 
soda naudas 
un kavējuma 
naudas, Ls 

Samaksāts 
2008.gadā 
Ls 

Atlikums 
31.12.200

8. 
Ls 

Pievienotās 
vērtības nodoklis 

-476.96 -5295.96  175.00 -5947.92 

Sociālās 
nodrošināšanas 
iemaksas 33.09.% 

40.88 184396.33  184308.20 129.01 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 

-27.44 89425.03  89315.22 82.37 

Nekustāmā 
īpašuma nodoklis 

3363.48 16147.21 151.67 15970.05 3540.64 

Dabas resursu 
nodoklis 

754.38 1477.09 1.99 2013.70 217.77 

 Kopā: 3654.34 286149.70 153.66 291782.17 -1978.13 

t.sk.:      
Nodokļa pārmaksa 504.40    5947.92 

Nodokļu parāds 4158.74    3969.79 

 
        6. Pārējie paskaidrojumi 
        Atlīdzība par darbu 

Izmaksu  veids 2008.g. 2007.g. 
Darbinieku skaits 149 190 

Atlīdzība par darbu vadībai, Ls 18941 16618 

Atlīdzība par darbu deputātiem, Ls 14378 10622 
Atlīdzība par darbu pārējiem darbiniek iem, Ls 683505 544626 

Kopā: (aprēķinātais atalg. un VSAOI 24.09 %) 716824 571866 

 
ZEMBILANCE 
        

Zembilances Piezīmes 
Nr. 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( + ,  -) 

1 2 3 4 5 

3.  Zembilances saistības  174422 183913 -9491 

3.4. Nākotnes saistības 47 154122 158676 -4554 
3.6. Izsniegtie galvojumi 48 20300 25237 -4937 

     
    Piezīme Nr. 47 
Zembilances saistību 3.4.p. „‟Nākotnes saistības‟‟ iekļauti nākamo periodu procentu maksājumi par 
saņemtajiem aizdevumiem. 



 

 

     Piezīme Nr. 48  
Zembilances saistību 3.6.p. „‟Izsniegtie galvojumi‟‟ iekļauti rādītāji par SIA „‟Cirīšu HES‟‟ 2003.gadā 
ņemtā aizņēmuma neatmaksāto daļu, par kuru Aglonas pagasta padome piekritusi ieķīlāt 
komercreģistrā pašvaldībai piederošo kapitāla daļu vērtību. SIA „‟Cirīšu HES‟‟ turpina aizņēmuma 
atmaksu, 2008.gadā pašvaldības galvotā aizņēmuma daļa samazinājusies par Ls 4937.  
         
        Piezīme Nr. 49  
Veidlapas Nr. 9-2 „Pārskats par galvojumiem” ailē „Citas izmaiņas” uzrādīts: 
 

Summa Darījuma  apraksts 

8073 SIA „‟Cirīšu HES‟‟ ņemtā aizdevuma atmaksātās daļas precizējums, 
jo HES darbībai nelabvēlīgo klimatisko apstākļu dēļ 2008.gadā SIA 
„‟Cirīšu HES‟‟ vienojās ar banku par aizdevuma atmaksas atlikšanu 
uz laiku. Jau 2008.gada 4.ceturksnī ņemtā aizdevuma  atmaksu SIA 
„‟Cirīšu HES‟‟ atsāka un turpina veikt saskaņā ar grafiku.  

 

CITI  PASKAIDROJUMI 
Ārpusbilances saistības 
            Galvojumi, ķīlas un paredzamie galvojumi 
                   Izsniegtās saistības, garantijas 
 

1. Ar 2003.gada 23. marta lēmumu, protokols Nr. 6, &26, Aglonas pagasta padome ir piekritusi 
Aglonas pagasta pašvaldībai piederošo kapitāla daļu SIA Cirīšu HES‟‟ ieķīlāšanai 
komercreģistrā. 

Ziņas par kapitāla daļu ieķīlāšanu 
 
Ieķīlāto 
kapitāla 

daļu 
vērtība 
LVL 

Valūta Valūtas 
kurss 

ieķīlāšanas 
brīdī 

27.03.2003. 

Ieķīlāto 
kapitāla daļu 

vērtība 
(galvojuma 

summa), EUR 

Valūtas kurss 
31.12.2008. 

Ieķīlāto kapitāla 
daļu vērtība 
(galvojuma 

summa), LVL 
31.12.2008. 

62618 EUR 0.626 100029 0.702804 70301 
 
SIA Cirīšu HES‟‟ ieķīlāto kapitāla daļu vērtība uzrādīta gada pārskata veidlapā 9-2. 

 

2. Atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču materiālās vērtības 

 

Nr.p.k. Nosaukums Skaits Cena Summa 
1. Portatīvais dators m VECTOR 

NK02 
1 - - 

2. Printeris HP LASERJET 1022 1 - - 
3. Sistēmas bloks, standarta 

programmatūra 
1 500.79 500.79 

4. Monitors datortehnikas 
komplektam 

1 120.33 120.33 

5. Printeris/skeneris/kopētājs 1 126.89 126.89 
6. Wireless Broadband rūters 1 41.33 41.33 
7. Nepārtrauktās barošanas bloks 1 81.84 81.84 
8. Piezīmju dators 1 687.61 687.61 
9. Portatīvā datora statīvs 1 180.22 180.22 
10. Datorkomplekts (specifikācija 

1) ar piederumiem 
5 - - 

11. Krāsu multifunkcionālā iekārta 1 - - 



 

 

12. VEB kameras 2 - - 
13. DK2 sistēmas bloks ar LCD 

15‟‟ monitoru 
2 - - 

14. Standarta programmatūra 3 - - 
15. DK1 sistēmas bloks ar LCD 

17‟‟ monitoru 
1 - - 

16. DK2 sistēmas bloks ar LCD 
17‟‟ monitoru 

1 - - 

17. Sistēmbloks (specifikācija 1), 
sēr. Nr. 117326 

1 - - 

18. Monitors (specifikācija 1) 1 - - 
19. Skolotāja atbalsta materiālu un 

izdales materiālu skolēnam 
komplekts-1 

1 2761.43 2761.43 

 Kopā 27   
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 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats  
Veidlapa Nr. 5 

 

Pārskata periods: 

(gads) A sadaļa:  

KOD

I 

76420

0 

Posteņa nosaukums

Sākotnējā vērtība

Darījumi (+,-) sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-) Pārvērtēšana (+)

inventarizācijas rezultāti (+.-) izslēgšana no uzskaites bez atlīdzības

palielinājums (+)
likvidācija saņemts (+) nodots (-)

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ILGTERMIĽA NEFINANŠU AKTĪVI 0 0 0 0 0

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 0 0 0 -962 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -167 0 0 0 0 0 0 0

Datorprogrammas 0 0 0 -167 0 0 0 0 0 0 0

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 0 0 0 -795 0 0 0 0 0 0 0

PAMATLĪDZEKĻI 0 0 0 0

Zeme, ēkas un būves 0 0 0 0 0 0 0

Dzīvojamās ēkas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nedzīvojamās ēkas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporta būves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeme zem ēkām un būvēm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kultivētā zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pārējā zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inženierbūves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pārējais nekustamais īpašums 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 0

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pārējie pamatlīdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0

Transportlīdzekļi 0 0 0 -700 0 0 0 0 0 0 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bibliotēku fondi 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepabeigtā būvniecība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pārskata perioda 

sākumā

Pārvie-

tošana (+, -) 

starp 1100 un 

1200 līmeņa 

kontiem

Citas izmai-

ņas 

(+,-)

Pārskata perioda 

beigās

(1.līdz 13.summa)
palieli-

nājums (+)

samazi-

nājums

(-)

samazi-

nājums

(-)
palieli-

nājums (+)

samazinājums

(-)

uz/ no 2100 kontu 

grupām (+,-)

2 172 143 190 814 -1 026 8 400 -40 810 2 558 -3 303 2 208 2 330 984

21 150 1 720 -4 419 17 489

Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
5 215 1 070 6 118

5 215 1 070 6 118

10 721 11 371

5 214 -4 419

2 150 993 189 094 -1 026 8 400 -39 848 2 558 -3 303 4 419 2 208 2 313 495

1 761 496 76 432 -1 026 4 632 -10 192 -3 303 1 828 039

28 654 -1 026 27 628

1 049 069 74 075 1 123 144

363 086 363 086

33 568 33 568

14 904 14 904

94 680 4 632 -3 303 -48 472 47 537

220 914 2 357 -9 790 213 481

5 093 4 691

174 554 8 430 -5 920 177 064

214 943 56 161 1 547 -23 736 2 558 251 473

45 898 25 670 70 868

77 501 17 183 -9 180 85 504

38 436 3 483 1 547 -2 194 2 558 43 830

Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika
32 406 7 536 -8 478 31 464

Iepriekš neklasificētie pārējie 

pamatlīdzekļi
20 702 2 289 -3 184 19 807

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
48 071 4 419 2 208 54 698

48 071 4 419 2 208 54 698

2 221 2 221

Konta Nr. Posteņa nosaukums

Nolietojums (amortizācija) Atlikusī vērtība

Izslēgts (-)
bez atlīdzības

likvidācija
saņemts (+) nodots (-)

A B 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ILGTERMIĽA NEFINANŠU AKTĪVI (1100 + 1200) 0 0 0 0 0

1100 NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI -167 0 0 0 0 0

1110 Attīstības pasākumi un programmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120 937 -167 0 0 0 0 0

1121 Datorprogrammas 937 -167 0 0 0 0 0

1122 Pārējās licences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1123 Koncesijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1124 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 0 0 0 0 0 0

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1200 PAMATLĪDZEKĻI 0 0 0 0 0

1210 Zeme, ēkas un būves 0 0 0 0 0

1211 Dzīvojamās ēkas -154 0 0 0 0 0

1212 Nedzīvojamās ēkas 0 0 0 0 0 0

1213 Transporta būves 0 0 0 0 0 0

1214 Zeme zem ēkām un būvēm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1215 Kultivētā zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1217 Pārējā zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1218 Inženierbūves 0 0 0 0 0

1219 Pārējais nekustamais īpašums 239 -363 0 0 0 0 0

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 0 0 0 0

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 0 0 0 0

1231 Transportlīdzekļi -700 0 0 0 0 0

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi 0 0 0 0 0

1233 Bibliotēku fondi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1235 Dārgakmeņi un dārgmetāli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1237 Citas vērtslietas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1238 0 0 0 0 0

1239 0 0 0 0 0

1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1241 Pamatlīdzekļu izveidošana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1242 Nepabeigtā būvniecība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pārskata perioda 

sākumā

Aprēķināts 

pārskata 

periodā (+)

Korekcijas

(+,-)

Pārvietošana  

starp 1100 un 1200 

 līmeņa kontiem

Pārskata perioda 

beigās 

(15.līdz 22.summa)

Pārskata 

perioda sākumā

(1.-15.)

Pārskata perioda 

beigās

(14.-23.)
uz 2100 kontu 

grupām (+,-)

489 593 126 929 -33 803 582 719 1 682 550 1 748 265

4 323 3 121 7 277 16 827 10 212

Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
2 974 3 744 2 241 2 374

2 974 3 744 2 241 2 374

Pārējās nemateriālo ieguldījumu 

tiesības

1 349 2 184 3 533 9 372 7 838

5 214

Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi 

neražotie nemateriālie ieguldījumi

485 270 123 808 -33 636 575 442 1 665 723 1 738 053

327 657 78 350 -7 082 398 925 1 433 839 1 429 114

12 238 1 564 13 648 16 416 13 980

225 094 35 189 260 283 823 975 862 861

51 806 30 364 82 170 311 280 280 916

33 568

14 904

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme

94 680 47 537

36 242 10 994 -6 565 40 671 184 672 172 810

2 277 2 153 2 816 2 538

46 694 23 005 -5 905 63 794 127 860 113 270

110 919 22 453 -20 649 112 723 104 024 138 750

37 506 6 993 43 799 8 392 27 069

33 031 10 728 -9 075 34 684 44 470 50 820

38 436 43 830

Izklaides, literārie un mākslas 

oriģināldarbi

Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika
27 843 1 766 -7 701 21 908 4 563 9 556

Iepriekš neklasificētie pārējie 

pamatlīdzekļi
12 539 2 966 -3 173 12 332 8 163 7 475

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
54 698

54 698

2 221
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Aglonas pagasta padomes kapitāla vērtība uzņēmumos  8.tabula 

(31.12.2008.) 
 

Nr. 
p.k. 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr.  UR 

Līdzdalība Pašu kapitāls 

   % Ls 

1. SIA Cirīšu HES 41503029437 40 62061 

 

3.2. Valsts ieguldījumu programmas 

3.2.1. Valsts investīciju programmas piešķirtie līdzekļi 

Pārskata gadā pagasta padome saņēma mērķdotācijas:  

 Dotācija bibliotēkas interneta tīkla attīstībai LVL 1320;  

 Mērķdotācija investīcijām pašvaldībai PII ēkas renovācijai LVL 20000; 

 
3.2.2. Aglonas pagasta padomes pasūtītie pētījumi 

2008. gada Aglonas pagasta padome aktualizēja TEHNISKI EKONOMISKO PAMATOJUMU 

Aglonas ciema un Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības attīstībai.  

 

3.3. Sadarbības partnetru finansētie projekti, ārvalstu ieguldījumu 

programmas   9.tabula 

 

N.p.k

. 

Realizētie projekti Finasējum

a apjoms 

(Ls) 

Pašvaldības  

Līdzfinasējuma 

Apjoms 

Projekta 

finansētājs 

1. LSIF  un ESF finansētajā projektā ‘’Sociālā 

atbalsta tīkla izveidošana un motivācijas 
pasākumi sociālās atstumtības riska grupām 

Aglonas novadā’’, projekta Nr. 
VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0217/6

8 

10371 (tas 

ir saņemtais 

2007.) 

0 80% ESF un 

20 % Latvijas 

valsts 

2.  Interreg IIIB ”Velotīkla attīstīšana Baltijas 

ezeru zemē”2006-2007, partneris 
16488 (tas 

ir saņemtais 

2007.) 

2473,2 INTERREG 

 

 

 



 

44 

Publiskais gada pārskats 2008  

 
IV. PERSONĀLS 

AGLONAS PAGASTA PADOMES STRUKTŪRA  1. shēma 

 

PAGASTA PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

KOMITEJAS UN KOMISIJAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

PAGASTA PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE

Finansu komiteja-

 5 locekļi

Sociālās 

aprūpes komiteja –

3 locekļi

Kultūras, izglītības, 

vides aizsardzības komiteja – 3 

locekļi
Komisijas un darba grupas* 

Pirmskolas 

izglītības iestāde- 13 

darbinieki

Aglonas 

vidusskola- 31 

pedagogs, 22 

darbinieki

Būvvalde – 2 
Aglonas pagasta 

bibliotēka -4

Bāriņtiesa - 5 PSPI „Aglona” - 4

Aglonas novada 

TIC

GALVENĀ GRĀMATVEDE LIETVEDE

JURISTE
ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJA

DZIMTSARAKSTU 

NODAĻAS PĀRZINE
SPORTA DARBA 

ORGANIZATORS

KULTŪRAS DARBA 

ORGANIZATORS

LAUKSAIMNIECĪBAS,

 DARBA AIZSARDZĪBAS 

SPECIĀLISTS

TEHNISKO DARBU 

VADĪTĀJS CEĻU SPECIĀLISTS

Grāmatveži - 2
Lietveža palīgs, 

arhivārs

Kasiere- 

dispečere

Ansambļu 

vadītāji- 3
Apkopēja 

Lopkopības 

pārraugs

Autovadītāji -3
Elektriķis 

Attīrīšanas iekārtu 

operators

Ūdenstorņu un 

slūžu uzraugi -4 Traktoristi- 3

Apkopējas 4

Strādnieks Galdnieks 

Vēlēšanu komisija

Administratīvā komisija

Mežu apsekošanas un pagasta lietojumā esošo zemju komisija,

Dzīvokļu privatizācijas komisija
Iepirkumu komisija
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Pārvaldes darbinieku profesionālā sagatavotība  10. tabula 

 

N.p.k.  Darbinieks   Izglītība 

1.  Priekšsēdētāja  Augstākā 

2.  Priekšsēdētāja vietnieks  Augstākā 
3.  Galvenā grāmatvede  Augstākā 

4.  Grāmatvede-ekonomists Augstākā 

5.  Kasieris - dispečers  Vidējā 
6.  Attīstības plānotājs Augstākā 

7.  Dzimtsarakstu nodaļas pārzine – paszine Vidējā 

8.  Jurists  Augstākā 
9.  Lietvedis Augstākā 

10.  Lietveža palīgs Augstākā 

11.  Šoferis – ekspeditors Vidējā 
 

 

Aglonas pagasta darbinieku vecuma  kvantitatīvais novērtējums 11.tabula 
 
 

Līdz 25 25 – 55  Virs 55 

5 darbinieki 124 darbinieki 14 darbinieki 

3 % 86 % 9 % 

 
 

Darbinieku izglītības līmeņa kvantitatīvais novērtējums 12. tabula 
 

Pamatizglītība, t.sk pamata 
arodizgl. 

Vidējā izglītība, t.sk. vidējā 
profesionālā 

Augstākā izglītība 

28 darbinieki 51 darbinieks 64 darbinieki 

19 % 36% 45% 

 

 
V. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

 
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu 

apspriešanā katru mēnesi tiek sagatavots un izplatīts pašvaldības informatīvais izdevums „Aglonas 

vēstis”, kur tiek publicēti pagasta padomes sēžu pieņemtie lēmumi un cita informācija par 

svarīgākajiem notikumiem pagasta dzīvē. 

 Pašvaldības datorspeciālists ir rekonstruējis mājas lapu www.aglona.lv, kur tiek ievietota 

informācija par pagasta padomi, svarīgākie dokumenti, sludinājumi par iepirkumu. Izmantojot 

mājas lapu ir iespējams nosūtīt iedzīvotājus interesējošos jautājumus uz e -pastu. Komunikācija ar  

http://www.aglona.lv/
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sabiedrību tiek veidota arī organizējot iedzīvotāju sanāksmes, kas 2008. gadā notika 

detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas gaitā.  

 
5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 
 20078 gada Aglonas pagasta teritorijā sadarbojās ar NVO „Neaizmirstules”. Lai veicinātu 

nevalstisko organizāciju sadarbību ar pašvaldību, pagasta padome plāno realizēt kopīgus projektus 

ar nevalstisko sektoru. Aglonas pagasta padome 2008.gadā bija dibinātāji un biedri - biedrībā 

"Aglonas bazilikas atbalsts biedrība' un biedrība "Preiļu rajona partnerība". 

 
VI. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 

6.1. AGLONAS PAGASTA PADOMES ATTĪSTĪBA 2009. GADĀ  

 Aglonas pašvaldības 2009. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot aizdevumu, 

aizdevumu procenta atmaksu plānoti 1145707 latu apmērā un iedalīti septiņās funkcionālās 

kategorijās. 

            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.  

 Aglonas pašvaldībai ir piešķirti līdzekļi administratīvi teritoriālās reformas izpildei, 

infrastruktūras attīstībai LVL 200000, kas paredzēti Aglonas vidusskolas ēkas remontam,  

ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrādei un ūdenssaimniecības sakārtošanai Aglonas 

ciemā.  

2009. gada par  tiks saņemts atzinums no Vides ministrijas tehniski ekonomiskais pamatojumam 

Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, izstrādāts tehniskais projekts Jaunaglonas un Aglonas 

ielu apgaismojumam un satiksmes drošības uzlabošanai, pabeigta tehniskā projekta izs trādāšana 

Aglonas ciema ūdenssaimniecībai 

2008. gadā tiks sagatavoti un iesniegti projekti:  

1. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana ,  ERAF. 

2. Sociālās mājas energoefektivitātes pasākumi.  Ekonomikas ministrija.  
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6. Dabaszinātņu  kabinetu iekārtošana. ERAF. 

7. Aglonas vidusskolas energoefektivitātes palielināšana. VIP. Izglītības un zinātnes ministrija.  

8.  Pieteikums dabas aizsardzības plāna izstrādāšanai. Dabas aizsardzības pārvalde.  

9. Aglonas PII renovācijas pabeigšana. VIP . VRAA.  

10. Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstība. ERAF.  

 Aglonas pagasta padome lems arī par iesaistīšanos citos izsludinātajos projektu konkursos.  

2008. gada tiks izstrādāti 3 detālplānojumi, izsniegtas būvatļaujas un izziņas par atbilstību 

teritorijas plānojumam.  

Speciālais budžets 

       Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz 

izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība vai 

budžeta iestāde ir saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus ar norādītu mērķi vai bez tā.  Aglonas 

pašvaldības Speciālā budžeta ieņēmumi pēc sākotnējiem datiem 2009. gadā  gaidāmi 47151 Ls 

apjomā, tajā skaitā finanšu līdzekļu atlikums uz gada sākumu 9563 lati.  

 
6.2. Nākamā gada prioritātes 

Nākamā gada prioritātes: 

• Aglonas novada izveidošana  

• ūdenssaimniecības uzlabošana Aglonas ciematā, 

• renovācijas darbu veikšana Aglonas pagasta PII,  

• Satiksmes drošības pasākumi jaunaglonas un Jaunaglonas ciemos (apgaismojums, 

velosipēdistu un gājēju celiņi),x 

• piesaistīsim līdzekļus Aglonas vidusskolas renovācijai, dabaszinību kabinetu renovācijai,  

• bērnu un jauniešu brīvā centra izveidošana Aglonā, 

• pagasta ceļu remonti, 

• labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai (detālplānojumu izstrāde,būvniecības 

jautājumi u.c.), 

• sporta pasākumu organizēšana, 

• kultūrmasu pasākumu organizēšana Aglonas pagastā, 
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VII. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši pievienotā Aglonas pagasta padomes 2008. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju, 
kas atspoguļots no 1. līdz 91. lapai. Revidētais finanšu pārskats ietver 2008. gada 31. decembra bilanci, 2008. 
gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu , naudas plūsmas pārskatu un nozīmīgu 

grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā, kā arī finanšu 
pārskatu pielikumu veidlapas. 
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 
saskaņā ar Latvijas Republikas MK 2007 .gada 13.novembra Noteikumu Nr.749 „ Noteikumi par valsts 

budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību „ prasībām. Šī atbildība ietver tādu iekšējās 
kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne 
kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības 
politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.  
Revidenta atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. 

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, 
ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka 
finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām 
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, 
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska 
novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un 

tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet 
nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver a rī pielietoto grāmatvedības principu un 
nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju 
izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai. 
Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Aglonas 
pagasta padomes finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembri, kā arī par tās darbības finanšu 
rezultātiem un naudas plūsmām 2008. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas MK 2007.gada 
13.novembra Noteikumu Nr. 749 „ Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada 
pārskatu sagatavošanas kārtību" prasībām. 
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2008. gadu, kas atspoguļots 2.1īdz 8. lapās, un 
neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2008. gada finanšu pārskatā 
atspoguļoto finanšu informāciju. 

SIA „AKTĪVS M AUDITS" 

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrībaSertifikāts Nr.6 

Valdes locekle 
2009. gada 16. aprīli 

 

Dārzu ielā 18, Rēzeknē LV-4601 

 

Licence Nr.40 

Marija Poriete 
Atbildīga zvērināta revidente 

7/ 
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IX. AGLONAS PAGASTA PADOMES LĒMUMS PAR  GADA 

PĀRSKATU 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
PREIĻU RAJONS AGLONAS 

PAGASTA PADOME 

Reģistrācijas numurs 90000065754.   Somersetas ielā 34. Aglonā, Preiļu raj.. LV 5304. Tel./fax 53-
24573,   tel.53-24570, e-pasts padome@ aglona.lv 

SĒDES PROTOKOLS 
Preiļu rajona Aglonas pagastā 

2008.gada 29. aprīlī 
Nr.6 

 

Par Aglonas pagasta padomes 2008.gada pārskatu. 

 

Aglonas pagasta padome NOLEMJ: 1. Apstiprināt Aglonas pagasta padomes 2008.gada 

pārskatu. 

 

 

 

Pagasta padomes priekšsēdētaja: paraksts      H.Streiķe       

IZRAKSTS PAREIZS 

 

Pagasta padomes lietvede                                            I. Barkeviča 
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Pielikumi 
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Aglonas pagasta pašvaldības pamatbudžets (latos), naudas plūsma 

 

Rādītāji 2006.gada 

apstiprinātais 

budžets 

(izpilde) 

2007.gada 

apstiprinātais 

budžets 

(izpilde) 

2008.gada 

apstiprinātais 

pamatbudžets 

 (izpilde) 

2008. gada 

budžeta 

izpilde % 

pret 2007. 

g. 

2009.gada 

apstiprinātais 

pamatbudžets 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 126555 6443 226203 35 74175 

Ieņēmumi 811004 1218241 1005197 83 902049 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 284422 370281 430889 116 355681 

Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi, ēkām  

22845 15225 16698 110 16885 

Azartspēlu nodoklis 1205 70 0 0 0 

Nenodokļu ieņēmumi 63761 * 8819 7849 89 7477 

Valsts un pašvaldību budžeta 

transferti,t.sk.: administratīvi 

teritoriālās reformas izpildei 

4000 200000 0 0 0 

ieņēmumi no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

117530 180039 189196 105 172260 

ieņēmumi no RP mērķdotāciju 

sadales Aglonas vidusskolas skolotāju 

algām  

164399 205411 219714 107 159767 

ieņēmumi no RP mērķdotāciju 

sadales Aglonas pirmsskolas izglītības 

iestādes skolotāju algām  

7012 19627 23763 121 10512 

ieņēmumi no citām pašvaldībām  5296 27456 28923 105 27107 

pārējie transfertu ieņēmumi 89928 122057 31174 26 74487 

Budžeta iestāžu ieņēmumi, t.sk.: 

ārvalstu finanšu palīdzība 

(INTERREG projekts) 

2677 16488 5640 34 5813 

ieņēmumi no maksas pakalpoj. 47929 52768 51351 97 72060 

Saņemtie aizdevumi 212410 0 0 0 103000 

Kopā ieņēmumi (t.sk. atlikums 

g.s. un aizdevumi) 

1149969 1224684 1231400 101 1079224 

Izdevumi  1113598 956095 1090863 114 1023454 

t.sk.:pārvalde, aizsardzība, neparedz. 

gadīj. 

78963 107248 131944 123 155249 

        izglītība 720385 492748 623268 126 641158 

   no tā:  vidusskola 262177 309572 472834 153 438077 

             pirmsskolas iestāde 89701 159216 119225 75 162809 

                mūzikas skola 689 343 1474 4 267 

                sporta halles celtniecība 367818 0 0 0 0 

             transports skolēnu pārvadāšanai * 23617 29735 126 23897 

sporta skola     14273 

      sociālā nodroš., soc. dienests 28408 23851 27680 116 29004 

      sabiedriskā kārtība un drošība * 6615 8260 125 6245 

pašvaldības teritor. un mājokļu 

apsaimniekoš. (t.sk. komunālā saimn., 

PSP iestāde AGLONA)  

182089 219030 188305 86 135863 

      kultūra, bibliotēka, sports  55557 75331 78932 105 55935 

      transports skolēnu pārvadāšanai 19960 * * 0 0 

       norēķini par audzēkņu mācībām 

citās pašvaldībās 

7039 4898 7250 148 8084 

       aizdevumu procentu atmaksa 21197 26374 25224 96 41788 

Aizdevumu atmaksa 29928 42386 54844 129 54844 

Līdzekļu atlikums gada beigās 6443 226203 85693 38 926 

Kopā izdevumi (t.sk. atlik.ums 

1000100g.b. un aizņēmumu 

atmaksa) 

1149969 1224684 1231400 101 1079224 
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Aglonas pagasta pašvaldības speciālais budžets (latos), naudas plūsma 

  
 
 

* - rādītāji nav salīdzināmi budžeta pozīciju pārvietojuma dēļ pa klasifikācijas kodiem  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rādītāji 2006.gada 

apstiprinātais 

budžets 

(izpilde) 

2007.gada 

apstiprinātais 

budžets 

(izpilde) 

2008.gada 

budžets  

2008. gada 

budžeta 

izpilde % pret 

2007. g. 

2009.gada 

apstiprinātais 

pamatbudžets 

Līdzekļu atlikums g.s., autoceļu 

fonda līdzekļi 

0 0 26811 * 9563 

Ieņēmumi 41240 76852 74993 98 47151 

Privatizācijas fonds 44 146  0 4404 

Autoceļu fonds 40600 74157 74157 100 45376 

Dabas resursu nodoklis 591 813 800 98 1731 

Pārējie ieņēmumi 5 36 36 100 0 

Dāvinājumi, ziedojumi,  nauda 0 1700  0 0 

Izdevumi 41240 76852 101804 132 56714 

Privatizācijas fonds 

(Pašv.terit.,mājokļu apsaimn.) 

44 146  0 44 

Autoceļu fonds (Ceļu, ielu remontam, 

uzturēšanai) 

40600 47346 100968 213 54939 

Dabas resursu nodoklis 

(Pašv.terit.,mājokļu apsaimn.) 

591 813 800 98 1731 

Pārējie ieņēmumi (Pašv.terit.,mājokļu 

apsaimn.) 

5 36 36 100 0 

Dāvinājumi, ziedojumi,  nauda 

(Spēkavīru sacensībām) 

0 1000  0 0 

Dāvinājumi, ziedojumi,  nauda 

(Vidusskolai kopētāja, faksa iegādei) 

0 700  0 0 

Līdzekļu atlikums g.b., autoceļu 

fonda līdzekļi 

0 26811  0 0 


