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Aglonas novadu veido bijušā Preiļu rajona Aglonas pagasts un bijušā Krāslavas rajona Kastuļinas, 

Grāveru un Šķeltovas pagasti. Aglonas novads atrodas Latvijas DA daļā un robežojas ar Rēzeknes, 

Riebiņu, Preiļu, Daugavpils, Krāslavas un Dagdas novadiem. Aglonas novada platība ir 392,7 km2.  

 Aglonas novada iedzīvotāji lielākoties nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un 

zivsaimniecību. Liela daļa novada iedzīvotāju strādā izglītības iestādēs, valsts pārvaldē un 

mazumtirdzniecības jomā.  

 Aglonas novads var lepoties ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, mazpārveidotām dabas 

bagātībām un radošiem cilvēkiem, kuri tūrismu veido par vienu no svarīgākajiem iedzīvotāju 

papildus peļņas avotiem. 

 Aglonas novada dome pieņēma lēmumu par Aglonas novada Attīstības programmas izstrādi. 

Lai gan katrai novadā ietilpstošajai pašvaldībai ir teritorijas plānojums un arī savs attīstības plāns, 

tomēr jaunā situācija, kurā dzīvojam tagad, prasa veikt vairāk vai mazāk pārmaiņas šajos 

dokumentos un izstrādāt vienotus principus visa novada teritorijas attīstībai. Jādomā par ražošanas, 

lauksaimniecības un pakalpojumu attīstību. Novada teritorija ir bagāta ar vērtīgiem dabas objektiem 

un ainavām, kas rada iespēju piesaistīt tūristus un atpūtniekus, kā arī attīstīt dažāda veida 

saimniekošanu. 

 Pašreizējos apstākļos, lai samazinātu bezdarba radīto postu, pašvaldības konkurē savā starpā 

par iespēju attīstīt saimniecību, piesaistīt jaunus investorus un radīt darba vietas, tāpēc ir ļoti svarīgi 

atrast un izmantot Aglonas novada vienreizējās iespējas, kas to izceltu citu vidū Latvijā un Baltijā, 

padarītu par īpašu vietu ne vien novadā dzīvojošajiem, bet arī citu Latvijas iedzīvotāju un 

ārzemnieku acīs. 
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1.Ziņas par Aglonas novadu 

 

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

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

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

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

iedzīvotāju intereses. 

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

ir juridiskas personas tiesības.   

Pašvaldības nosaukums: AGLONAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas numurs: LV 90000065754 

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

 padome@aglona.lv, fax 65324573, t.65324573. 

 

 Komitejas un komisijas- nodrošina pašvaldību racionālu darbu izpildi. 

Aglonas novada domē no 01.07.2010. darbu nodrošina 13 deputāti. 

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

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

Barkeviča, Anita Anna Bartuša, Antons Beķis - priekšsēdētāja vietnieks, Aivars Kluss, Vadims 

Krimans, Andris Ruduks, Jānis Rutka, Didzis Vanags, Igors Reščenko - no 20.08.2009., Iveta 

Soldāne - no 20.08.2009, Ainārs Streļčs – no 08.01.2010., Mārīte Mežiniece – no 30.11.2010.  

 

Novada domes priekšsēdētājs – Andris Badūns līdz 28.12.2009. 

Novada domes priekšsēdētājs- Igors Reščenko no 08.01.2010.  

       Novada domes priekšsēdētāja vietnieks– Antons Beķis. 

  

2010.gadā notikušas 30 Domes sēdes, no tām 12 kārtējās un 18 ārkārtas sēdes. 

 No 2011.gada 28. aprīļa darbu Aglonas novada domē  veica apstiprinātas  komitejas: 

1) Finanšu komiteja;  

2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja; 

 

mailto:padome@aglona.lv


                                                               

5 

2011. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

Komisijas: 

1) Administratīvā komisija; 

2) Inventarizācijas komisija; 

3) Iepirkumu komisija; 

4) Nekustāma īpašuma apsaimniekošanas komisija; 

5) Vēlēšanu komisija. 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, Aglonas novada dome pilda visas pašvaldības 

autonomās funkcijas, tajā skaitā: 

 

1) Organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 

jautājumu risināšanā; 

2) Gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un nosaka kārtību, kādā 

izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi; 

3) Gādā par iedzīvotāju izglītību; 

4) Rūpējas par kultūru, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un piedalās valsts un 

starptautiskas nozīmes vēstures objektu, nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko objektu, kā arī kultūras 

infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā; 

5) Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; 

6) Nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi); 

7) Gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko, mantisko tiesību un interešu 

aizsardzību, kā arī īsteno bērnu tiesību aizsardzību; 

8) Sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba 

samazināšanu; 

9) Izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

10) Nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī nodrošina savas administratīvās 

teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

11) Organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus un piedalās valsts nozīmes sakaru sistēmu un 

transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā. 
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 2011. gadā darbinieku skaits Aglonas novada domē bija 305, no tiem līdz 30 g. - 41 

darbinieks, no 31 līdz 39 g. - 42 darbinieki, no 40 līdz 49 g. - 114 darbinieki, no 50 līdz 59 g. - 97 

darbinieki, pēc 60 gadiem – 11 darbinieki, tajā skaitā 112 vīrieši un 193 sievietes. 2011. gadā darbā 

tika pieņemti 114 darbinieki un atlaisti 76 darbinieki. 

 

2011.gada pārskats ir veidots kā Aglonas novada četru augstākminēto pagastu un pievienoto 

iestāžu konsolidētais pārskats par periodu 01.01.2011.- 31.12.2011. 

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. Teritorija un iedzīvotāji 
 

Pēc administratīvā iedalījuma Aglonas novads atrodas Latgales dienvidaustrumu daļā, 

 

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

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

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

uz vienu kvadrātkilometru – 11,2 cilvēki. 

 Pēc Aglonas novada izveidošanas iedzīvotāju skaits novadā uz 2011.gada 1. janvāri bija  

4382 personas. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem iedzīvotāju skaits Aglonas novadā samazinās  

katru gadu, kopš 2008 gada iedzīvotāju skaits Aglonas novadā ir samazinājies par 256 iedzīvotājiem. 

Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 2008. gada novērojams 2010. gadā, kad iedzīvotāju 

skaits samazinājās par 104 (2008. gadā par 38, 2009. gadā par 42, 2011. gadā par 72). 



                                                               

7 

2011. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

1. tabula 

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

 

Gads 01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010. 01.01.2011. 

Iedzīvotāju skaits 4566 4528 4486 4382 

Vīrieši 2220 2203 2180 2138 

Sievietes 2346 2325 2306 2244 

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

 
  Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā    

 

Aglonas novadā dzīvo dažādu tautību pārstāvji,  lielākā daļa no tiem ir latvieši, krievi, 

baltkrievi, bet vismazāk ir poļu un citu tautību pārstāvju.  

 
1. diagramma. 

 
 

 

Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības   
2. tabula 

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

Pilsoņi 4255 4216 4179 4081 

Nepilsoņi 291 292 286 272 

Pārējie 20 20 21 29 

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

 

Aglonas novadā 92% no visiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 6,% ir Latvijas nepilsoņi un 
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pārējie ir 2%. 

Bērnu skaits Aglonas novadā (no 2008. g. - 2011. g.) 

 

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

bija 2011. gadā, kas bija par 45 bērniem mazāk nekā 2010. gadā. 

3. tabula  

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

0-6 g. 209 196 200 191 

Vīrieši 116 108 111 102 

Sievietes 93 88 89 89 

7-18 g. 582 570 554 528 

Vīrieši 277 276 266 262 

Sievietes 305 294 288 266 

Kopā 791 766 754 719 

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

 

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

vīriešu), bet 2011. gada beigās vīriešu vecumā no 0 – 18 gadiem bija vairāk nekā sieviešu (par 20 

vīriešiem vairāk, nekā meiteņu).    

 Dzimušo skaits 2011.gadā – 26 bērni (t.sk. 13 meitenes, 13 zēni) arī 2010.gadā piedzimuši 26 

mazuļi (t.sk.12 meitenes, 14 zēni). 

Vārdi: Terēze, Ieva, Lauma (2 bērniem), Jekaterina, Kristīne, Anna, Jūlija, Anastasija, Diāna, 

Katrīna (2 bērniem), Aleksandra, Mikus, Daneks, Artis, Kirils, Pēteris, Konstantīns, Nikolajs, 

Artjoms (2 bērniem), Valters, Linards, Austris, Daniils. 

2011.gadā divās ģimenēs ir dzimuši dvīņi. 11 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie, kā 

otrais bērns piedzimuši 7 mazuļi, kā trešais- 5, kā ceturtais- 1 un kā piektais- 2 mazuļi. Arī 

2010.gadā vecākiem pirmdzimtie ir bijuši 11 mazuļi, savukārt 1 piedzimis kā septītais bērns ģimenē 

un 1- kā devītais bērns.  

Mirušo skaits 2011.gadā – 91 (t.sk. 57 sievietes, 34 vīrieši). Salīdzinājumā ar 2010.gadu, 

mirušo skaits ir par 8 mazāks. 2010.gadā mirušo skaits bija 99 (t.sk.50 sievietes, 49 vīrieši). 

 2011.gadā reģistrētas 20 laulības (t.sk. 2 dzimtsarakstu  nodaļā, 18 Aglonas katoļu draudzē). 

Visiem laulātajiem ir bijusi pirmā laulība. Vienai līgavai laulība reģistrēta pirms 18 gadu 

sasniegšanas, savukārt jaunākajam līgavainim bija 23 gadi. Laulāto vecums svārstās robežās no 23 
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gadiem līdz 41 gadam. Salīdzinājumā ar 2010.gadu- vecākajai līgavai bija 68 gadi un līgavainim 70 

gadi. Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 9 reģistros (2010.gadā - 6 reģistros). 

 

1.3. Nodarbinātība 

 

2011. gadā Aglonas novada dome ir apkopojusi datus par iedzīvotāju nodarbinātību. 

Reģistrētā bezdarba līmenis Preiļu novadā 2011.gada jūnija beigās bija 15% no darbspējas vecuma 

iedzīvotāju kopskaita, savukārt  Aglonas novadā 18.8%. 

NVA Aglonas novadā kopā reģistrēti 537 bezdarbnieki. 58% bezdarbnieku bez darba ir ilgāk 

par gadu, Šķeltovas pagastā ilgstoši bez darba bija 73% bezdarbnieku, savukārt Aglonas pagastā 

ilgstoši bez darba bija 44% bezdarbnieku. 

Vadoties pēc NVA datiem, bezdarba līmenis Aglonas novadā 2011.gadā bija 546. Visvairāk 

bezdarbnieku bija Aglonas pagastā (36%), Šķeltovas pagastā (23%), Grāveru pagastā (21%) un 

vismazāk Kastuļinas pagastā (20%). Lielākais bezdarbnieku skaits Aglonas novadā bija vecumā no 

55 līdz 59 gadiem - 89 bezdarbnieki, no 50 līdz 54 gadiem - 88 bezdarbnieki, no 45 līdz 49 gadiem - 

88 bezdarbnieki, no 40 līdz 44 gadiem - 73 bezdarbnieki, no 35 līdz 39 gadiem - 66 bezdarbnieki, no 

20 līdz 24 gadiem - 46 bezdarbnieki, no 30 līdz 34 gadiem - 45 bezdarbnieki, no 25 līdz 29 gadiem - 

25 bezdarbnieki, no 60 un vecāki – 17 bezdarbnieki un no 15 –līdz 19 gadiem - 9 bezdarbnieki. 

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

iedzīvotājiem, kuriem izglītība ir zemāka par pamatizglītību – 3,5%, vairāk bezdarbnieku ir ar 

pamatizglītību – 20% un ar vispārējo vidējo izglītību – 21,2%, bet vislielākais bezdarbnieku skaits ir 

ar profesionālo izglītību – 52,3%.  

 

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

 

Kategorija 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g. 

 Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 

Līdz darbspējas 

vecumam: 

592 13 % 569 12 % 572 13 % 546 13 % 

vīrieši 305  291  291  277  

sievietes 287  278  281  269  

Darbspējas vecumā; 2877 63 % 2890 64 % 2864 64 % 2817 64 % 
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vīrieši 1541  1550  1533  1509  

sievietes 1336  1340  1331  1308  

Pēc darbspējas vecuma: 1097 24 % 1069 24 % 1050 23 % 1019 23 % 

vīrieši 374  362  356  352  

sievietes 723  707  694  667  

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

 

1.4. Padotībā esošās iestādes un struktūrvienības. 
 

Pašvaldības administrācija: Kancelejas nodaļa, finanšu nodaļa, attīstības un plānošanas 

nodaļa, speciālisti: paszinis, sabiedrisko attiecību speciālists, IT speciālisti, juristi, jauniešu lietu 

speciālists, darba aizsardzības speciālists darba, lauku attīstības speciālists. 

Teritoriālās struktūrvienības: Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde un sociālā māja, 

Aglonas novada Grāveru pagasta pārvalde, Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvalde. 

Pašvaldības struktūrvienības: Komunālo pakalpojumu dienests, dzimtsarakstu nodaļa, 

Aglonas novada uzņēmējdarbības centrs, Aglonas novada bāriņtiesa, sociālais dienests, Aglonas 

novada būvvalde, Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta”, Bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas centrs “Strops”, Aglonas centrālā bibliotēka (Grāveru bibliotēka, Šķeltovas bibliotēka, 

Priežmales bibliotēka), Aglonas novada kultūras centrs (Šķeltovas Tautas nams, Kastuļinas Tautas 

nams, Grāveru Kultūras nams), Aglonas pirmskolas izglītības iestāde, Aglonas vidusskola, Aglonas 

sporta skola, Šķeltovas pamatskola, Priežmalas pamatskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta 

Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmales Feldšeru vecmāšu punkts, Šķeltovas 

Feldšeru vecmāšu punkts, Grāveru Feldšeru vecmāšu punkts.  

Pašvaldības iestādes: Sociālās aprūpes centrs “Aglona”, Aglonas internātvidusskola, Aglonas 

bazilikas kora skola.  

Aglonas novada domes struktūra ar tai piederošajām iestādēm un struktūrvienībām var 

aplūkot pielikumā Nr. 1. 

2. Skaidrojumi par budžeta izpildes rādītājiem 2011. gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, 

un 2012. gada plānotais budžets (naudas plūsma)  
 

2011. gadā Aglonas novada dome turpināja pašvaldības iestāžu un struktūrvienību materiāli 

tehniskās bāzes nostiprināšanu, izmantojot dažādus finanšu instrumentus - nodokļu ieņēmumi, 

mērķdotācijas, dotācija no PFIF, aizņēmumi, ES fondu līdzfinansējums.  
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2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 
 

 Aglonas novada domes 2011.gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi ir 3273900 Ls, kas 

salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2011.gada budžetu Ls 2155307 (15.02.2011.,prot.Nr.4,&2) ir 

par Ls 1174396 jeb 55.9% vairāk. Salīdzinājumā ar 2010. gadu, Aglonas novada domes konsolidētā 

budžeta ieņēmumu izpilde ir palielinājusies par 1.0%. 

No tā:  

nodokļu ieņēmumi +47363 (IIN +26771 LVL, NĪN +20592 LVL) jeb par 8.3% vairāk, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu; 

nenodokļu ieņēmumi -14478 jeb par 39.9% mazāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 

periodu (iepriekšējā pārskata periodā pašvaldība piedalījās Sorosa fonda projektā, bet 2011. gadā 

šajā jomā sadarbība nenotika un finansējums netika piesaistīts); 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi +94360 (galvenokārt ‘’Latlit’’ projekta īstenošanā 

ieguldīto līdzekļu atgūšana, kā arī ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem un saņemtās 

pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas) jeb 34.7% vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 

periodu;  

transferti -93679 jeb par 4.0% mazāk, salīdzinājumā iepriekšējo pārskata periodu (galvenokārt 

samazinājies piesaistīto līdzekļu apjoms ES finansēto projektu īstenošanai, kā arī samazinājušies 

transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem un sociālo pakalpojumu 

sniegšanu, jo izglītības jomā ir samazinājies audzēkņu skaits, bet sociālajā jomā arī citas 

pašvaldības centušās izveidot savas iestādes veco un slimo ļaužu izmitināšanai); 

      Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums saskaņā ar domes veiktajiem budžeta grozījumiem 

tika izlietots pašvaldības funkciju pildīšanai, tajā skaitā apstiprināto projektu īstenošanai. 

 

2.2. Pamatbudžeta izdevumi 
 

 Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

 Aglonas novada domes 2011.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumi ir 3608262 Ls, kas 

salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2011.gada budžetu Ls 2990559 (15.02.2011.,prot.Nr.4,&2) ir 

par Ls 617703 Ls jeb 20.7% vairāk. Salīdzinājumā ar 2010. gadu, Aglonas novada domes 

konsolidētā budžeta izdevumu izpilde ir palielinājusies par 15.8%. 

No tā :  
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Atlīdzība (darba alga +sociālais nodoklis) pieaugusi par 10.7%.  

Pieaugums izskaidrojums ar to, ka 2010.gadā tika samazināts valsts finansējums mērķdotācijām 

skolotāju algām. Lai sabalansētu budžetu, iespēju robežās tika samazināti pašvaldības 

saimnieciskie izdevumi, kā arī, Aglonas novada dome, saskaņojot ar darbiniekiem, pieņēma 

lēmumu par deviņu bezalgas atvaļinājuma dienu piešķiršanu 2010. gadā. 2011. gadā budžetā tika 

ieplānota un faktiski izmaksāta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbiniekiem darba samaksa 

pilnā apmērā. 2011.gadā tika aprēķinātas un izmaksātas algas divu jaunu, 2010.gada beigās 

izveidotu iestāžu darbiniekiem – Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs 

‘’Strops’’ un bērnu sociālā atbalsta centrs ‘’Somerseta’’. 

Komandējumu izdevumi 2011.gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, palielinājušies par 20.5%, kas 

izskaidrojams ar dalību ES projektos, tajā skaitā ar projekta aktivitātēm saistītie braucieni uz 

Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju. Komandējumu izdevumi galvenokārt saistīti ar darbinieku 

apmācībām kursos un semināros, kas bija nepieciešami pašvaldības darbinieku kapacitātes 

paaugstināšanai. 

Pakalpojumu apmaksai izlietotie izdevumi palielinājušies par 29.2%, kas saistīts ar 

pakalpojumu izmaksu pieaugumu, tajā skaitā elektroenerģijai, ēku remontdarbu pakalpojumiem, 

ar iestāžu darbības nodrošināšanu saistītajiem izdevumiem, pārējiem pakalpojumiem 

(ugunsdrošības, signalizācijas, apsardzes, ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu, ūdensvada, 

kanalizācijas komunikāciju, apkures sistēmu remonts u.c.). Sakarā ar Aglonas bērnu un jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas centra ‘’Strops’’ un bērnu sociālā atbalsta centra ‘’Somerseta’’ 

izveidošanu paplašinājās arī pakalpojumu sniegšanas apjoms. 

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

13.4%, kas saistīts ar atsevišķu preču cenu svārstībām, galvenokārt - sadārdzinājuma pieaugumu 

2011.gadā, kā arī augstāk minēto jaunizveidoto pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumu 

segšanu . 

Sociālo pabalstu izmaksa 2011.gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, samazinājusies par 1.3%, kas 

nav būtisks samazinājums un izskaidrojams galvenokārt ar iedzīvotāju migrāciju. 2011.gadā tika 

izmaksāti GMI pabalsti 112380 latu apmērā, kas ir par 18890 Ls vairāk, nekā iepriekšējā 

pārskata periodā. Valsts nodarbinātības pabalsti (simtlatnieku stipendijas) tika izmaksātas112503 

latu apmērā, pārējie pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 32257 latu apmērā. 
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Kapitālie izdevumi 2011.gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, palielinājušies par 32.4%, jeb 

248054 Ls, kas saistīts ar Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanu. 2011.gadā lielākie 

ekspluatācijā nodotie objekti ir no ERAF līdzekļiem finansētie Aglonas, Priežmalas, Šķeltovas 

ūdenssaimniecības objekti. 2011.gadā pabeigta Aglonas vidusskolas ēkas siltināšana, kas ir 

VARAM atbalstīts projekts. 

Procentu izdevumi 2011.gadā samazinājušies, galvenokārt sakarā ar pirms termiņa 

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

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, procentu izdevumi samazinājušies par 13453 Ls 

jeb par 31.8%. 

Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (par izglītības un sociālo pakalpojumu 

sniegšanu), salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, ir samazinājušies par 5%. 

Izdevumi izglītībai atalgojumu izmaksai 2012. gadam plānoti saskaņā ar valsts mērķdotācijas 

piešķirto apjomu 8 mēnešiem. Pārējā mērķdotācijas summa tiks iestrādāta budžeta grozījumos 

saskaņā ar ieplānoto valsts budžetā. 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 2011.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, pārvaldes (vispārējie valdības 

dienesti) izdevumi ir palielinājušies par 3.9% jeb 13636 latiem. Pārvaldes struktūrvienībās tika 

īstenots SIF projekts publisko elektronisko pakalpojumu jomā, uzsākot darbu ar lietvedības 

programmu ‘’Namejs’’, kā arī, visa gada garumā turpināts 2010. gada novembrī uzsāktais projekts 

‘’Speciālistu piesaiste administrācijas kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā’’. Pārvaldes 

izdevumos tika iekļautas pasniegtās naudas balvas skolēniem un skolotājiem par 2010.-2011. 

mācību gadā gūtajiem panākumiem mācību olimpiādēs un konkursos. Palielinājušies izdevumi par 

degvielu, elektroenerģiju un kurināmo cenu pieauguma dēļ. 

 Sabiedriskās kārtības un drošības (bāriņtiesa) izdevumi 2011.gadā, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājušies par 3.9% jeb 3778 latiem, tajā skaitā atalgojumi, jo 

2010. gadā nomainījās bāriņtiesas priekšsēdētājs un viņa pienākumus līdz apstiprināšanai veica 

vietnieks. Nedaudz palielinājušies izdevumi inventāra iegādei un izdevumi par degvielu.  

 Ekonomiskās darbības (uzņēmējdarbības atbalsta centrs) izdevumi 2011.gadā, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājušies par 34.4% jeb 6520 latiem, tajā 

skaitā atalgojumi, jo ar 2010. gada maiju tika izveidota jauna štata vienība – uzņēmējdarbības 
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atbalsta centra vadītājs, kas 2011. gadā jau strādāja visu periodu, kā arī ar 2011. gada februāri tika 

izveidota štata vienība uzņēmējdarbības atbalsta centra darbinieks. Tika iegādātas nacionālā 

mantojuma monētas ar Aglonas simboliku tūristu plūsmas piesaistei un intereses palielināšanai par 

mūsu novadu. Palielinājušies izdevumi par degvielu. 

 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas (tajā skaitā dzīvokļu un komunālā 

saimniecība, vides aizsardzība) jomā pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājušies 2 reizes jeb par 569869 latiem, kur lielāko īpatsvaru 

ieņem ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanas izdevumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas 

pagastos. Palielinājušies arī izdevumi par degvielu, elektroenerģiju un kurināmo (cenu pieaugums). 

 Izdevumu palielinājums veselības jomā par 19.6 % jeb 3502 latiem veidojies galvenokārt 

līdzfinansējot Preiļu slimnīcas dalību ES projektā un datortomogrāfa iegādi atbilstoši līdzdalības 

procentiem SIA ‘’ Preiļu slimnīca’’ kapitālā. 

 Atpūta, kultūra un reliģija. Izdevumu palielinājums šajā kategorijā 2011.gadā, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, ir 48.3% jeb 59537 lati un izlietots galvenokārt ES 

projekta īstenošanai saietu namu rekonstrukcijai Kastuļinas un Šķeltovas pagastos.  

 Izdevumi izglītībai 2011.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, ir 

samazinājušies par 18.9 % jeb 283367 latiem, kur samazinājuma lielāko īpatsvaru veido kapitālo 

izdevumu samazinājums, jo 2010.gadā tika pabeigti vairāki ES projekti (Aglonas vidusskolas 

energoefektivitātes paaugstināšana, dabas zinību kabinetu renovācija). Pārējās pozīcijās ir vērojams 

izdevumu pieaugums (sk. tabulu). 2011. gadā no pašvaldības budžeta bez mērķdotācijām vēl 

papildus tika piešķirti līdzekļi Aglonas internātvidusskolas uzturēšanas izdevumiem 26442 latu 

apmērā nepietiekamā valsts budžeta finansējuma dēļ. 2012. gadā šim mērķim plānoti 25946 lati. 

Preiļu novada domes izglītības pārvaldes pakalpojumi 2011. gadā maksāja 6204 latus.  

 Sociālās aizsardzības izdevumi 2011.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, ir 

palielinājušies par 21% jeb 118999 latiem, kur daļu palielinājuma sastādīja šajā kategorijā īstenotais 

SIF projekts ‘’Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā’’ 63855 latu 

apmērā, kā arī atalgojumi simtlatnieku stipendiātu darbu vadības nodrošināšanai, izdevumu 

palielinājums un cenu pieaugums elektroenerģijai Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

centra ‘’Strops’’ un bērnu sociālā atbalsta centra ‘’Somerseta’’ uzturēšanai. 2011. gadā no 

pašvaldības budžeta piešķirti 109612 lati un tikpat ieplānoti 2012. gada budžetā pašvaldības iestādes 



                                                               

15 

2011. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

‘’SAC ‘’Aglona’’ uzturēšanas izdevumu segšanai. 

 

3. Pamatbudžeta rādītāji 

5. tabula 

 

FK 2010.gada 

izpilde 

2011.gada 

izpilde 

2012.g. plāns, apstipr. 

28.01.2012., ar groz. 

25.04.2012.,prot.nr.6,&3 

Pieaug.(+); samazin.(-),         

 2011.g., salīdz. ar 

2010.g.,% 

Ieņēmumi 3240334 3273900 2325574 1.0 

Nodokļu ieņēmumi 564085 611448 642503 8.3 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

505726 532497 565569 5.2 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

58359 78951 76934 35.2 

Nenodokļu ieņēmumi 36344 21866 17550 -39.9 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

124 88 77 -29.1 

Valsts nodevas 2063 1826 1808 -11.5 

Pašvaldību nodevas 3519 3268 3268 -7.2 

Naudas sodi 966 2651 2400 2.7 reizes pieaugums 

Ieņēmumi no 

pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 

4700 450 2223 -10.4 reizes samazinājums 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

24972 13583 7774 -45.6 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi: 

271453 365813 220765 34.7 

Ieņēmumi par nomu un 

īri 

15393 16712 15926 8.5 

Maksa par personu 

uzturēšanos sociālās 

aprūpes iestādēs 

103140 88853 93320 -13.9 

Ieņēmumi par dzīvokļu 

un komunālajiem 

pakalpojumiem 

39878 37319 37300 -6.5 

Pārējie maksas 

pakalpojumi 

113042 222929 74219 97.2 

Transferti: 2368452 2274773 1444756 -4.0 

Valsts budžeta transferti 2310819 2226678 1398056 -3.7 



                                                               

16 

2011. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

Pašvaldību budžetu 

transferti 

57633 48095 46700 -16.6 

IZDEVUMI     

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām 

kategorijām 

3116523 3608262 2997709 15.8     

Vispārējie valdības 

dienesti 

343811 357447 385907 3.9  

Aizsardzība 200 0 200 * 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

13899 17141 17677 23.3 

Ekonomiskā darbība 18950 25470 29782 34.4 

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

530388 1100257 861798 2.1 reizes pieaugums 

Veselība 17871 21373 21240 19.6 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

123221 182758 189217 48.3 

Izglītība 1500474 1217107 945709 -18.9 

t.sk. atlīdzība 871204 893050  2.5 

        pakalpojumi 84307 88424  4.9 

        krājumi, materiāli, 

energoresursi 

136689 154489  13.0 

        kapitālie izdevumi 391632 65603  -83.2 

        pārējie izdevumi 16642 15541  -6.6 

Sociālā aizsardzība 567710 686709 546179 21.0 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

3116523 3608262 2997709 15.8 

Atlīdzība (atalgojums + 

VSAOI) 

1478327 1636019 1429647 10.6 

Komandējumi 2586 3252 3880 25.7 

Pakalpojumi 230175 297291 292302 29.1 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, inventārs, 

biroja preces, periodika 

283316 320379 303732 13.0 

Nodokļu maksājumi 2008 2727 3516 35.8 

Procentu izdevumi par 

aizņēmumiem 

42314 28861 39163 -31.8 
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Sociālie pabalsti 260568 257140 167195 -1.4 

Transferti: 50735 48219 204165 -5.0 

    transferti citām 

pašvaldībām 

50735 48219 44520  

     transferti uz valsts 

budžetu 

  159645  

Kapitālie izdevumi 765798 1013852 553720 32.3 

Zaudējumi no valūtas 

kursa svārstībām 

696 522 389 -0.25 

Aizņēmumu saņemšana  290846 605758 326507 2.1 reizes pieaugums 

Aizņēmumu atmaksa 120622 308814 78481 2.6 reizes pieaugums 

Līdzekļu atlikums gada 

sākumā 

176403 470438 433020 2.7 reizes pieaugums 

Līdzekļu atlikums gada 

beigās 

470438 433020 8911 -8.0 

 

 

2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi. 
 

          Salīdzinājumā ar 2010. gadu, speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā ir palielinājušie par Ls 

14407, jo ir piešķirta valsts budžeta mērķdotācija autoceļu, ielu uzturēšanai no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem 13097 latu apmērā, kā arī palielinājušies dabas resursu nodokļa 

ieņēmumi par Ls 966. 2011. gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, speciālā budžeta izdevumi 

palielinājušie par 39.4%. Budžeta izlietojums 2011. gadā autoceļu, ielu uzturēšanai ir 101689 latu 

apmērā, dabas resursu nodokļa izlietojums vides aizsardzības uzlabošanai Ls 3757 apmērā.  

     2011. gada budžeta izpildes rezultāts ir - 33257 lati (skat. Pielikumā nr. 2), tajā skaitā Aglonas 

novada domes administrācijas iestāžu, struktūrvienību gada izpildes rezultāts (bez pašvaldības 

iestādēm ‘’Sociālās aprūpes centrs „Aglona” un Aglonas internātvidusskola) ir 9089 lati, savukārt 

p/i SAC ‘’Aglona’’ - 22495 lati un Aglonas internātvidusskolai -19851 lati, kas izskaidrojams ar 

valsts budžeta dotācijas samazinājumu Aglonas internātvidusskolai, p/i SAC ‘’Aglona’’ ievietoto 

smagi slimo un sarežģītāk aprūpējamo iemītnieku ārstēšanai nepieciešamo medikamentu un 

uzturēšanai nepieciešamo izdevumu sadārdzināšanos. 2011.gadā pašvaldība nodeva ekspluatācijā 

infrastruktūras objektus, veica pasākumus debitoru parādu atmaksai (brīdinājumu nosūtīšana, 

tiesvedība). Līdzdalības SIA „Cirīšu HES" kapitālā (40% no SIA"Cirīšu HES’’ kapitāla) 

palielinājums 2011. gadā ir 56676 lati jeb par 56896 latiem mazāks, nekā 2010.gadā. Pārskata gada 
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budžeta izpildes rezultātu negatīvi ietekmē saistības ilgtermiņa aizņēmumam Ls 486514 apjomā 

Salenieku pansionāta ēku, būvju renovācijai un projektēšanai un Aglonas internātvidusskolas sporta 

zāles tehniskā projekta izstrādei, ko pašvaldība 2009. gadā pārņēma saskaņā ar Preiļu rajona 

padomes reorganizācijas plānu un kas tiek dzēsts saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts kasi. 

2011.gadā pamatsummas un procentu atmaksai tika izlietoti 31816 lati. 

 Salīdzinājumā ar pagājušo gadu 2011. gadā aizņēmumi palielinājās 2,1 reizes un sastādīja 

326507 LVL. Aizņēmumu atmaksa pieauga 2,6 reizes (78481 LVL). 

 
2.4. Ziedojumi un dāvinājumi 

 

         Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetā tika saņemti 5240 lati (skat. Pielikumā nr. 3), 

no tiem 3090 lati izlietoti Aglonas bazilikas kora skolas un Rīgas un visas Latvijas metropolīta 

Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas vajadzībām, bet 2761 lats palika atlikumā.  

Saņemtie ziedojumi naudas izteiksmē tika izlietoti iestāžu uzturēšanai: Aglonas bazilikas kora skolai 

250 latu apmērā, Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai  

2840 latu apmērā un SAC ‘’Aglona’’ 1000 latu apmērā. 

Materiālās vērtības tika ziedotas konkrētām iestādēm – skolām, bērnu un sociālās aprūpes centriem, 

un izlietotas iestāžu darbības nodrošināšanai. 

Piezīme Nr.l 2011.gada decembrī no Francijas, no biedrības A.I.M.A., saņemts dāvinājums: lietoti 

priekšmeti – gultas, galdi, skapīši, mīkstais inventārs, trauki, citi saimniecības piederumi. 

Saņemtie priekšmeti saskaņā ar sociālajā dienestā iesniegtajiem pieprasījumiem tika izsniegti 

pašvaldības maznodrošinātiem iedzīvotājiem, sociālās aprūpes centram "Aglona", bērnu sociālās 

aprūpes centram "Somerseta", bērnu brīvā laika pavadīšanas centram, izglītības un pārējām 

pašvaldības iestādēm saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktiem pēc saņemtā inventāra 

nosaukumiem un vienību skaita. 

 

3. Pašvaldības nekustamie īpašumi 2010. – 2011. gadā 
 

 Pašvaldības nekustamo īpašumu vērtības samazinājums dzīvojamām ēkām, transporta 

būvēm, pārējam nekustamajam īpašumam skaidrojams ar šo būvju nolietošanos.  

   Dzīvojamo ēku kapitālais remonts līdzekļu trūkuma un lielo kapitālo izdevumu dēļ, kas būtu 

nepieciešami stipri nolietojušos ēku rekonstrukcijai, nav veikts ilgus gadus. 
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   Savukārt pašvaldības transporta būvju remonts notiek tikai uzturēšanas līmenī, jo kapitālu darbu 

veikšanai nepietiek no valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas autoceļu, ielu uzturēšanai. Tomēr, 

katru gadu veicot nelielus remontdarbus, pašvaldības autoceļi tiek uzturēti samērā labā stāvoklī. 

    Pašvaldības zemes kopējā kadastrālā vērtība palielinājusies par 88351 latu Valsts zemes dienesta 

veikto precizējumu rezultātā. 2011. gadā veikta turējumā nodotās zemes un turējumā nodoto ēku un 

būvju uzskaite, uzrādot tos atsevišķos grāmatvedības kontos, ar ko skaidrojams samazinājums pa 

subkontiem (zemei un ēkām).   

 Pašvaldības nekustamie īpašumi 2010.-2011.gadā 

(atlikušajā (bilances) vērtībā), latos 
 

6. tabula 

Rādītāji 2010.g. 2011.g. Pieaugums (+) samazinājums (-

), salīdzinājumā ar 2010.g., % 

Dzīvojamās ēkas 411041 391295 -4.8 

Nedzīvojamās ēkas 2072647 2145939 3.5 

Transporta būves 564146 462055 -18.1 

Zeme zem ēkām un 

būvēm 

139601 119373 -14.5 

Kultivētā zeme 216676 95155 -56.1 

Pārējā zeme 318982 192178 -39.8 

Inženierbūves 634829 1356020 2.1 reizes pieaugums 

Pārējais nekustamais 

īpašums 

6118 5189 -15.2 

Turējumā nodotā zeme 0 325501 * 

Turējumā nodotās ēkas 

un būves 

0 31403 * 

Mežaudzes 32994 32994 0 

 

 Nedzīvojamo ēku vērtība palielinājusies rekonstrukcijas rezultātā – īstenots projekts Aglonas 

vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana – veikta skolas ēkas siltināšana un Kastuļinas 

pagasta Priežmalas ciema saieta nama rekonstrukcija. 

   Inženierbūvju vērtība 2011. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, pieaugusi 2.1 

reizi, jo ir nodoti ekspluatācijā trīs ERAF līdzfinansētie ūdenssaimniecības projekti – 

ūdenssaimniecības attīstība Aglonas, Priežmalas un Šķeltovas ciemā. 

Turējumā (nomā) nodoto nekustamo īpašumu sadalījums pa lietotāju grupām 
7. tabula 
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Rādītāji Lietotāji Platība  Kadastr. Vērtība, Ls 

Zeme SIA ‘’Cirīšu HES 236.7 ha 94680 

 SIA ‘’Eleonotra’’ 12 ha 496 

 SIA ‘’LOADER’’ 0.9 ha 436 

 Mājsaimniecības 1435.96 ha 229889 

Ēkas Vadima Krimana un Ingrīdas Spīķes ģimenes 

ārstu prakses 

295.9 m
2 

8010 

 SIA ‘’Antaris’’ 228 m
2 

23393 

 

Pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrībās uz 31.12.2011. 

8. tabula 

Kapitālsabiedrība Kapitāla daļu vērtība, latos Ieguldījuma procents 

SIA ‘’Cirīšu HES’’ 62618 40 

SIA ‘’Preiļu slimnīca’’ 20268 4.87 

SIA ‘’Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija’’ 

9075 2.73 

 

 Kapitāla daļu vērtība 2011. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, nav 

mainījusies. 

Pašvaldības līdzdalība SIA ‘’Cirīšu HES’’ (asociētās kapitālsabiedrības) kapitālā pārskata 

perioda sākumā 01.01.2011. ir 104002 Ls , pārskata perioda beigās 217574 Ls. Pašvaldības 

līdzdalība SIA ‘’Preiļu slimnīca’’ un SIA ‘’Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija’’ vienāda ar tabulā uzrādīto kapitāla daļu vērtību. 

 

4. Pasākumi teritorijas plāna īstenošanā 

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

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

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

pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes 

“Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

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

kapacitātes paaugstināšana” īstenošanu.  
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Projekta ietvaros tiek izstrādāti 2 plānošanas dokumenti:  

Aglonas novada attīstības programma 2012. - 2019. gadam; 

Aglonas novada teritorijas plānojums 2012. - 2024. gadam. 

2011.gadā uzsāktie projekti veicināja infrastruktūras sakārtošanu ūdenssaimniecībā, izglītībā 

un kultūrā atbilstoši pašvaldības funkcijām. 

 

5. Līdzdalība sadarbības projektos 

 

 Aglonas novada dome aktīvi iesaistās dažādu projektu realizēšanā, kuros Aglonas 

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

 Projektā “Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un 

Lietuvas pierobežas teritorijās” Aglonas novada dome piedalījās  kā projekta partneris. . Saskaņā ar 

Preiļu rajona reorganizācijas plānu 2009. gada 7.septembrī Aglonas novada dome pārņēma no Preiļu 

rajona padomes projektu ERAF programmā projektu  „LATLIT TRAFFIC”. Vadošais partneris: 

Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijas birojs. 

Sadarbības partneri: Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes rajoni, Rēzeknes, Krāslavas un Ludzas 

pilsētas (LV), Anīkšču, Ignalinas, Utenas, Kupišķu, Zarasu rajoni un Visaginas pilsētas (LT). 

Projekta kopējais finansējums – 4 802 675 EUR (85% ERAF - 4 082 274 EUR; 15% nacionālais 

līdzfinansējums -720 401 EUR). Aglonas novadam – 135879 EUR (85% ERAF un 15% pašvaldības 

finansējums). Projeta īstenošanas termiņš - 2009.gada 2.februāris-2011.gada 1.februāris. Projekta 

mērķis un rezultāts – Satiksmes drošības uzlabošana. Somersetas, Daugavpils, Jaunaglonas, 

Krāslavas, Livdānu ielās  uzstādītas jaunas gaismas konsoles un nomainīti gaismekļi, palielināta 

elektrības pieslēguma jauda. Aglonas ciemā uzstādīti īpaši triecienizturīgi balsti drošības 

uzlabošanai, kas atgādāti no Igaunijas. Uzstādot apgaismojuma metāla balstus, tika sakārtotas un 

nostiprinātas arī ceļu nomales. Uzstādītas sešas ceļazīmes. 

 Projektā “Cured by animals” LLIII-166 “Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas 

pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”  Aglonas novada dome piedalījās  kā projekta 

partneris. Projekta kopējais budžets -  214 677 EUR, Aglonas  pašvaldības daļa tajā ir 10 229 EUR. 

Projekta termiņš –   01.11. 2010. - 30.12.2011. 

Projekta mērķis un rezultāts - stiprināt 16 Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, 

veicināt terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabot sociālo infrastruktūru, palielināt bērnu 
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un jauniešu ar īpašām vajadzībām (arī no riska grupām) dzīves vides kvalitāti. (Pašvaldības no 

Latvijas - Kārsavas novads, Ludzas novads, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Viļānu novads, 

Riebiņu novads, Preiļu novads, Aglonas novads, Krāslavas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes 

novads-  un četri projekta partneri no Lietuvas - Visaginas bērnu atbalsta centrs, Didžiasalis ģimenes 

sociālā atbalsta centrs  Ignalinas rajonā, Utenas bērnu sociālā atbalsta centrs un Anīkšču rajona 

pašvaldība). Projekta ietvaros popularizēti terapijas papildu efekti, izmantojot dzīvnieku palīdzību. 

Organizētas 80 latviešu un lietuviešu bērniem no sociālā riska ģimenēm divas starptautiskās 

nometnes. Aglonas novada pašvaldība šī projekta ietvaros izremontēja  telpu Priežmalas pamatskolā, 

iegādājās  aprīkojumu, kas paredzēts ģimeņu atbalstam. Projekta LLIII-166 ”CURED BY 

ANIMALS  ietvaros rīkots seminārs 2 Aglonas novada sociālajiem darbiniekiem Utenā (Lietuva), 

diennakts atpūtas nometne  Riebiņos (Latvijā) uz kuru devās 2 Aglonas novada bērni vecumā  no 7 

līdz 11 gadiem no nelabvēlīgām ģimenēm, diennakts atpūtas nometne Kaltinienkai (Lietuva) uz kuru 

devās 2 Aglonas novada bērni vecumā  no 12 līdz 16 gadiem no nelabvēlīgām ģimenēm, seminārs 2 

Aglonas novada ārstiem Rēzeknē, seminārs 2 ģimeņu vecākiem un viņu bērniem ar īpašām 

vajadzībām  ZS „Klajumi” (Krāslavas novads). 2011.gada nogalē notika labdarības akcija un 

Ziemassvētku pasākums. 

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

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

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

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

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

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

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

arī uzlabot publisko infrastruktūru kopējām ūdens tūrisma aktivitātēm – investēt tūrisma 

informācijas centru, publisko atpūtas vietu un objektu aprīkojumā un rekonstrukcijas darbos. 

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

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

informatīvās norādes un stends priekš bukletiem.  

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

akronīms TOUR. Projektu līdzfinansē Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības 
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programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 

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

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

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

atpazīstamību Eiropas Savienībā un Krievijā; Paaugstināt reģionālo administrāciju un tūrisma 

speciālistu kapacitāti ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti un palielināt konkurētspēju tūrisma 

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

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

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un 

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

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

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

izmaksas Aglonas novada domei – 37054,81 EUR 

 Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projektā “Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana 

Latgales un Vitebskas reģioniem, pamatojoties uz Kulinārā mantojuma koncepciju” (Bella Cuisine) 

Aglonas novada dome piedalījās kā vadošais projekta partneris. Projekta vispārējais mērķis: Sekmēt 

sociāli ekonomisko attīstību un sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai un uzņēmumiem caur  kulinārā 

mantojuma koncepciju.  Konkrētais mērķis: uzlabota kulināro pakalpojumu tīklu Latgales un 

Vitebskas reģionos, pamatojoties uz Kulinārā mantojuma koncepciju, palielināt kulinārijas 

pakalpojumu kapacitāti uzņēmumos abos reģionos caur tradicionālo BELLA virtuvi. Projekta 

galvenās aktivitātes: apmācības dalībniekiem par kulināro mantojumu, piedalīšanaās 4 ēdienu 

festivālos un pieredzes apmaiņas braucienos, informācijas publicēšana, bukleta izdošana utt. 

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

ES, SF, ZIVJU FONDS (skat. Pielikumā Nr.4). 

 

6. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Sabiedrisko attiecību speciālista galvenais uzdevums ir nodrošināt saikni starp pašvaldību un 

sabiedrību, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt par aktuālajiem notikumiem Aglonas  

novada pašvaldības darbā. UAC dabinieki sadarbojas ar Aglonas novada iedzīvotājiem (NVO, 

uzņēmējiem u.c.).  

http://www.estlatrus.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
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6.1. Iedzīvotāju informēšana 

 

Ar interneta starpniecību iedzīvotāji un uzņēmumi pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk 

bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no iestāžu darba laika un atrašanās vietas. Jaunāko 

informāciju, aktualitātes, iepazīties ar domes sēžu protokoliem, normatīvajiem aktiem un novada 

svarīgāko informāciju Aglonas novada iedzīvotāji var uzzināt Aglonas novada mājas lapā 

www.aglona.lv, kurā 2011.gadā ieviesti arī e-pakalpojumi.  

Tiek izdots ikmēneša izdevums «Aglonas novada vēstis».  

Laika posmā no 2011.gada janvāra līdz 2011. gada 31.decembrim tika sagatavotas 456 

aktualitātes Aglonas  novada domes portālam, 79 ziņas un 24 tematiskie sižeti pārraidīšanai Latgales 

Reģionālās televīzijas ēterā.  

Sabiedrisko attiecību speciālists savus uzdevumus veic, sadarbojoties ar Aglonas novada 

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

informāciju.  

Aglonas novada domes portāla aktualitāšu sadaļā tika sistemātiski ievietota noderīga 

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

kā arī regulāri papildināta vai atjaunota informācija šādās portāla sadaļās: Aglonas novads, Novada 

dome, Projekti, Izglītība, Kultūra, Kontakti u.c. Sadarbībā ar novada IT speciālistu tika uzlabota un 

aktualizēta Aglonas novada domes portāla informatīvā un vizuālā bāze. Īstenojot projektu „Publisko 

elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā”, izstrādāta 

metodika, e-pakalpojumu uzlabošanas plāns „E-pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana Aglonas 

novadā”, organizēti semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi novada darbiniekiem, uzlabota mājas 

lapa www.aglona.lv, izstrādāti pašvaldības elektroniskie pakalpojumi, ieviesta lietvedības 

dokumentu aprites un e-dokumentu vadības sistēmas, organizētas darbinieku un iedzīvotāju 

apmācības par e-pakalpojumiem. Mājas lapā ievietotas 26 veidlapas, nodrošinot 1. un 2. līmeņa e-

pakalpojumus.  

2011.gada rudenī portālā tika ieviesta jauna sadaļa Forums, kur ikviens interesents var rakstiski 

ierosināt tēmu vai jautājumu un uzzināt sabiedrības viedokli par interesējošo jautājumu. 

Pavasarī tika organizēta “Latvijas Avīzes” diena Aglonā, pirms pasākuma notika žurnālistu tikšanās 

un intervijas ar pašvaldības vadību, nodaļu un iestāžu vadītājiem, novada iedzīvotājiem, bet 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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sarīkojuma dienā novada iedzīvotāji varēja tikties ar Latvijas Avīzes radošo grupu, piedalīties 

dažādās interešu grupās, ka arī tikties ar LR Veselības ministru un uzdot interesējošos jautājumus. 

Sagatavotas video un foto prezentācijas, sadarbībā ar citām nodaļām organizēti un novadīti 

novada pasākumi,  uzturēti sakari ar ārzemju sadraudzības partneriem.  

2011.gada vasarā tika uzsākta videofilmas par Aglonu veidošana. Vēlme un iecere, lai 

Aglonas novada vārds tiktu cildināts un cilvēkiem būtu iespēja ar to iepazīties arī videoattēlos, 

realizējusies un īsfilma „Spēka zeme dvēselei“ stāsta ikvienam par Aglonu kā unikālu vietu ar 

bagātu kultūrvēsturisko un sakrālo mantojumu, neparastu dabu un viesmīlīgiem ļaudīm, gleznainiem 

skatiem, amatnieku darbnīcām, tūrisma atpūtas vietām un uzņēmējdarbību. Īsfilma pieejama DVD 

formātā, 4 valodās – latviešu, krievu, angļu un vācu. 

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

Sagatavoti un izdoti iespiedmateriāli par Aglonas novadu un e-pakalpojumiem Aglonas novadā. 

Reprezentācijai izgatavotas klades ar Aglonas skatu fotogrāfijām.  

Sadarbībā ar uzziņu dienestu “Zaļās lapas” sagatavota un ievietota informācija tālruņu 

grāmatās un internetvietnē. Izvietoti baneri un reklāma Rēzeknes, Valmieras, Jelgavas, Rīgas un 

Ventspils Tūrisma un atpūtas sadaļā.  Reklāmas laukums nozarē Pašvaldības. 

Pašvaldības iedzīvotāju lauksaimniecības atbalstam tika rīkoti informatīvie semināri un 

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

rīkoti semināri sadarbībā ar VID, Valsts lauku tīklu, LLKC, TAVA. Notiek sadarbība ar ‘’Preiļu un 

Krāslavas partnerību’’ LEADER programmā, izveidota Aglonas novada uzņēmēju datu bāze – 

katalogs. Uzņēmēji piedalījās forumā ‘’Sieviete Eiropā un biznesā’’, starptautiskajā izstādē 

‘’BALTTOUR 2011’’. 

Uzņēmējiem dota iespēja reklamēties novada mājas lapā, bukletos, regulāri tiek pieaicināta 

televīzija, prese, rīkoti Aglonas novada tirdziņi 4 reizes gadā. 

Aglonas novada domes dzimtsarakstu nodaļa veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju, Aglonas 

novada būvvalde īsteno pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. 

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

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

pielikums iznāk reizi mēnesī. 

 

6.2. Sadarbība ar iedzīvotājiem 

http://www.aglona.lv/
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Tika organizētas regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, sniegta informācija par semināriem, 

projektiem ES fondu piesaistei uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī sniegtas konsultācijas uzņēmēju 

interesējošajos jautājumos, gatavota tehniskā dokumentācija „Radošo amatu namam”, celta 

darbinieku kapacitāte sadarbībā ar NVO „Zinis”, regulāri veidoti gadatirgi, lai vietējie uzņēmēji 

varētu iegūt peļņu un reklamēt savu preci, sadarbība ar portālu www.atpūtasbāzes.lv, vietējo 

uzņēmēju piedalīšanās pasākumā Tūrisma rallijs Latgalē; 

Vietējo uzņēmēju piedāvājumu popularizēšana visos iespējamajos mēdijos un sociālajos 

tīklos. Ir izgatavoti reklāmas materiāli-Latvijas nacionālā mantojuma suvenīrmonēta, tūrisma karte 

2011. gadam, informatīvā lapa A5. 

Uzstādītas informatīvās apskates objektu stendu tekstu plāksnes pie velomaršrutiem, organizēta 

tūrisma uzņēmēju tikšanās ar www.travel.latvia portāla vadītāju. Rīkoti semināri sadarbībā ar Preiļu 

partnerību, NVO, Hipotēku banku, Latgales biznesa inkubatoru. Vietējo uzņēmēju mārketinga 

piedāvājums Latvijas, Rietumeiropas, Krievijas tirgiem un iesaistīšanās projektā „Tematiskie 

ciemi”. Apmeklēti Latvijas pašvaldību mācību centra  un LATTŪEINFO semināri; 

Sagatavoti investīciju piedāvājumi no Aglonas novada uzņēmējiem. Izveidota Aglonas novada 

uzņēmēju datu bāze – katalogs, veidota tūrisma mājas lapa. Piedalīšanās konkursā „Sējējs 2011”, 

kurā piedalījās Z/S „Ezerkalni”. Organizēti Cirīša ūdenssvētki Aglonā, kā arī citi pasākumi.

 2011. gadā Aglonas novada dome turpina sadarboties ar NVO „Neaizmirstules”, „Dordedze”, 

“Dorbs i Zineiba”. Lai veicinātu nevalstisko organizāciju sadarbību ar pašvaldību, dome plāno 

realizēt kopīgus projektus ar nevalstisko sektoru. Aglonas novada dome 2011.gadā bija biedri - 

biedrība "Preiļu rajona partnerība", biedrība „ Eiroreģions” „ Ezeru zeme”, biedrība „ Krāslavas 

rajona partnerība”. Nākošajā gadā plānots sadarboties arī ar citām Aglonas novada biedrībām. 

 

7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

 Aglonas pašvaldības 2012. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot aizdevumu, 

aizdevumu procenta atmaksu plānoti 2997709 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 
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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. 

2012. gadā  tiks veikta Aglonas un Grāveru ciema  ūdenssaimniecības attīstība.  

2012. gadā tiks realizēti projekti par satiksmes drošības uzlabojumiem Jaunaglonas ciemā, Aglonas 

novada saieta namu rekonstrukcija, novada kapacitātes stiprināšana, Aglonas novada teritorijas 

plānojuma izstrāde, tiks uzlabota Aglonas novada pagastu kultūras namu materiāltehniskā bāze, 

labiekārtotas 3 pludmales, atjaunots basketbola laukums, uzbūvēta brīvdabas estrāde u.c. 

Nākamā gada prioritātes: 

- Ūdenssaimniecības uzlabošana Aglonas novada ciemos (Grāveru ciemā un Aglonā). 

- Satiksmes drošības pasākumi Aglonas un Jaunaglonas ciemos (apgaismojums, velosipēdistu un 

gājēju celiņi). 

- Pagasta ceļu remonti, labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai (būvniecības jautājumi u.c.), sporta 

pasākumu organizēšana. 

- Novada ielu un tiltu rekonstrukcija; 

- Šķeltovas un Kastuļinas saieta namu rekonstrukcija;  

- Kultūrmasu pasākumu organizēšana Aglonas novadā. 
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8. Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Aglonas novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

          Mēs esam veikuši AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 

2011. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2011. gada finanšu 

pārskats ietver: 

2011. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 

2011. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, 

Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.4-

1,Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.2-NP, konsolidētā finanšu 

pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 777 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 

aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību 

finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie 

uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

     Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo 

kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība  

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

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, 

lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
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Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā 

finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 

pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku 

neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā 

iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā 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 arī pielietoto 

grāmatvedībasuzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, 

kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. Uzskatām, ka mūsu iegūtie 

revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2011. gada 31. decembrī, kā arī par 

tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 

 Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011. gadu, kas atspoguļots konsolidētā 

gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2011. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 

informāciju. 

 

 SIA „Aktīvs M Audits”, Licence Nr. 40, Marija Poriete, Valdes lockle, Zvērināta revidente 

sertifikāts Nr. 6 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 

Marija Poriete, 29497469, aktivsm@inbox.lv 

mailto:aktivsm@inbox.lv
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9. Aglonas novada domes lēmums par 2011. gada publisko pārskatu 
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