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Ievads
Aglonas novada domes priekšsēdētājas uzruna
Labdien, cienījamie Aglonas novada domes publiskā pārskata lasītāji!
Aglonas novada domes jaunais sasaukums strādā kopš 2013.gada 19. jūnija. Mūsu novada
galvenā vērtība un attīstības pamats ir novada iedzīvotāji, tāpēc īstenojot jebkādu ideju, projektu
vai plānu, pašvaldība domā par novada iedzīvotāju ērtībām. Šajā laikā paveikts daudz. 2013.
gadā Aglonas novads turpināja īstenot dažādus projektus un uzlabot savas teritorijas
infrastruktūru. Grāveru iedzīvotājus uz dažādiem pasākumiem aicina jaunuzceltā brīvdabas
estrāde. Apkārt Grāveru estrādei veikta arī jauka apzaļumošana. Pabeigts ūdenssaimniecības I
kārtas projekts, kura ietvaros izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jauns ūdens urbums,
inženierkomunikācijas, veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Grāveru pamatskolas
kanalizācijas sistēmas savienotas ar kopējo kanalizācijas tīklu. Grāveru ciema iedzīvotājiem
nodrošināta papildus iespēja izmantot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
pakalpojumus, kā arī novērsti riski, ka neattīrītie notekūdeņi nokļūs apkārtējā vidē un
gruntsūdeņos. Jau uzsākta tehniskā projekta izstrāde un nākamgad turpināsim II kārtas
ūdenssaimniecības attīstības darbus Grāveru ciemā. Tāpat turpinās darbi ūdenssaimniecības
uzlabošanā Aglonā un Jaunaglonā. Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Jaunaglonas ciemā” paredzēta jauna urbuma izbūve, ūdenstorņa renovācija, ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 1,25 km garumā būs paplašināti un
rekonstruēti ūdensvadi, 1,56 km pašteces kanalizācija un citi darbi.
Šķeltovas pagastā atjaunots basketbola laukums. Labiekārtota iela, izveidoti jauni apstādījumi.
Šķeltovas centrs ļoti priecē ar savu sakārtotību.
Kastuļinas pagastā veikti dažādi remontdarbi, atjaunoti 2. Pasaules kara Brāļu kapi.
Aglonā labiekārtota pludmale, izveidota nūjošanas trase, iegādāts sniega motocikls, kas ziemā
veidos slēpošanas trasi. Visās novada skolās iegādāts jauns sporta inventārs.
Aglonas ciemā veikti remontdarbi bijušajā mežniecības ēkā, Daugavpils ielā 1, kur tagad strādā
novada Attīstības un projektu vadības nodaļas, kā arī Uzņēmējdarbības atbalsta centra speciālisti.
Novada bāriņtiesa arī pārcelta uz jaunām telpām, Cirīša ielā 1b. Tādējādi mēģinājām risināt domei
trūkstošo telpu problēmu.
Augustā iegādājāmies nekustamo īpašumu Somersetas ielā 12, bet šobrīd rit darbs pie
tehniskā projekta risinājumiem. Pa šo laiku veikti remontdarbi dzīvojamajā mājā Somersetas ielā
26. Nākamgad tiks aktualizēts Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes piebūves celtniecības
tehniskais projekts.
Decembrī Aglonā kļuva gaišāk. Novērsti apgaismojuma kabeļa bojājumi sprieguma
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padevei. Turpmāk Somersetas iela no Daugavpils ielas krustojuma līdz Jaunciemam tumšajā
diennakts laikā būs izgaismota. Aglonas novada dome plāno veikt apgaismojuma uzlabojumus.
Šobrīd ir izstrādāti tehniskie projekti apgaismojuma rekonstrukcijas veikšanai Grāveru ciemā un
Aglonas ciema Jaudzemu, Kalna, Jaunaglonas, Broka, Krāslavas, Ezeru ielām.
Priecē, ka pagastu labiekārtošanā piedalās iedzīvotāji. Tā, piemēram, Grāveros pašu
spēkiem tika sakārtota kapsēta un dievnama apkārtne. Ar A. Valaiņa un R. Karpovas iniciatīvu un
Aglonas bazilikas priestera D. Abricka atbalstu Aglonā sakārtota vecā pludmale un stadions pie
Katoļu ģimnāzijas.
Daudzi uzņēmēji pa šo gadu veikuši nozīmīgus darbus, taču īpaši jāatzīmē Z/S Ziemeļi K
īpašnieka N. Platonova milzīgo veikumu. Šķeltovas pagastā uzcelta pilnīgi jauna ferma, kas
paredzēta 150 liellopiem. LAD lauku saimniecības modernizāciju atbalstījusi tikai 50 % apmērā.
Fermā uzstādītas jaunākās un modernākās slaukšanas iekārtas.
Lielu artavu novada attīstībā ir ieguldījuši tūrisma uzņēmēji, popularizējot Aglonas novada
vārdu Latvijā un ārpus tās robežām.
Novada iedzīvotāji aktīvi nodarbojas ar māksliniecisko pašdarbību visos mūsu pagastos.
Mēs esam lepni par Aglonas novada kori “ASSUMPTA”, Aglonas vidusskolas deju kolektīvu,
kuri pārstāvēja mūsu novadu Latvijas Dziesmu un Deju svētkos. Ceru, ka novadā notiekošie
kultūras un sporta pasākumi priecē gan mazos, gan lielos iedzīvotājus.
Mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt novada iedzīvotājus, palīdzēt viņiem uzlabot dzīves
apstākļus. Ne vien dažādi projekti un remontdarbi uzlabo dzīves kvalitāti, bet arī nelieli ikdienas
darbi ir svarīgi. Kā svarīgāko vēlos pieminēt brīvpusdienu piešķiršanu visiem mūsu novada
skolēniem līdz pat 5. klasei. Ziemassvētkos ar saldām dāvanām priecējām visus novadā deklarētos
1. -12. klašu skolēnus, vientuļos pensionārus un represētos. Gan ikdienā, gan svētkos rūpējamies
par vientuļajiem cilvēkiem, palīdzam visiem, kam tas ir nepieciešams, risinām lielākas un
mazākas sadzīviskas problēmas. Tā veidojas arī novada domes lielie darbi.
Nākotnē jādomā par Grāveru KN un Kastuļinas dzīvojamās mājas renovāciju. Turpināsies
vides sakārtošanas darbi, jo novadā ir daudz pamesto ēku, graustu. Lai gan šis darbs būs ilgstošs
un juridiski sarežģīts, mēs centīsimies panākt labu rezultātu. Šajos mēnešos paveiktais ir tikai
sākums jauniem darbiem, jaunām iecerēm, mērķiem. Aglonas novada dome arī turpmāk
mērķtiecīgi un atbildīgi gādās par mūsu novada iedzīvotāju labklājību.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

4

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 pašvaldības administratīvais centrs ir Aglonas ciems.
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.
Novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts lēmējorgāns – novada dome, kas pieņem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju
izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Domes atbilstoši kompetencei ir atbildīga par
pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Pašvaldības nosaukums: AGLONAS NOVADA DOME
Reģistrācijas numurs: LV 90000065754
Juridiskā adrese: Somersetas iela – 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV5304, www.aglona.lv fax 65324573, t.65324573.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Antons Beķis.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības
deputātiem ievēlēja:
1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā;
2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā.
Pašvaldības administrācija – Aglonas novada dome, ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:
1. kancelejas nodaļas;
2. finanšu nodaļas;
3. attīstības un plānošanas nodaļas;
4. komunālo pakalpojumu dienesta;
5. dzimtsarakstu nodaļas.
Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas
struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas struktūrvienību noliekumiem, ja dome
tādus apstiprinājusi. Administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli veic novada
dome.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem
izveidoja:
1. Aglonas novada vēlēšanu komisiju;
2. Administratīvo komisiju;
3. Iepirkumu komisiju;
4. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisiju;
5. Administratīvo aktu strīdu komisiju.
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Aglonas novada domē no 19.06.2013. darbu nodrošina 9 deputāti:
Helēna Streiķe – Aglonas novada domes priekšsēdētāja (no19.06.2013. sēdes protokols nr. 12),
Osvalds Šatilovs – Domes priekšsēdētājas vietnieks (no 19.06.2013. sēdes protokols nr. 12), Juris
Butēvics, Aleksandrs Dimpers, Andris Girss, Vadims Krimans, Nikolajs Platonovs (līdz
28.06.2013.), Lolita Solima (no 30.07.2013.), Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko.
2013. gadā notikušas 26 Domes sēdes, no tām 13 kārtējās un 13 ārkārtas sēdes.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības
deputātiem ievēlē Finanšu komiteju (19.06.2013. sēdes protokols nr. 12) 5 locekļu sastāvā un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju (19.06.2013. sēdes protokols nr. 12) 4 locekļu
sastāvā.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem
izveido Aglonas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā, administratīvo komisiju 5 locekļu
sastāvā, iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā, inventarizācijas komisiju 5 locekļu sastāvā,
ekspertu komisiju 3 locekļu sastāvā, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisiju 5 locekļu
sastāvā un skolu direktoru padomi.
Aglonas novada domes padotībā ir šādas iestādes un struktūrvienības:
1. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde;
2. Aglonas vidusskola;
3. Priežmalas pamatskola;
4. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola;
5. Šķeltovas pamatskola;
6. Aglonas Sporta skola;
7. Aglonas bazilikas kora skola;
8. Aglonas novada centrālā bibliotēka;
9. Grāveru pagasta bibliotēka;
10. Kastuļinas pagasta bibliotēka;
11. Šķeltovas pagasta bibliotēka;
12. Aglonas kultūras centrs;
13. Grāveru kultūras nams;
14. Kastuļinas tautas nams;
15. Šķeltovas tautas nams;
16. Aglonas novada bāriņtiesa;
17. Grāveru vecmāšu-akušieru punkts;
18. Priežmalas feldšeru-vecmāšu punkts;
19. Šķeltovas feldšeru-vecmāšu punkts;
20. Aglonas novada būvvalde;
21. Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs;
22. Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”;
23. Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”;
24. Sociālās aprūpes centrs “Aglona”;
25. Aglonas internātvidusskola;
26. Aglonas novada sociālais dienests.
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Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Aglonas novada domes teritoriālajās vienībās
nodrošina Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagasta pārvaldes.
Ar Aglonas novada domes struktūru ar tai piederošajām iestādēm un struktūrvienībām var
iepazīties pielikumā Nr. 1.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādā kapitālsabiedrībās:
1. SIA „Cirišu HES”;
2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”;
3. SIA „Preiļu slimnīca”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);
1. „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. Biedrība „Preiļu rajona partnerība”;
3. Biedrība „Krāslavas rajonu partnerība”;
4. „Preiļu lauksaimnieku apvienība”;
5. Latgales reģiona attīstības aģentūra;
5. Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”;
6. Latgales plānošanas reģions.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, Aglonas novada dome pilda visas
pašvaldības autonomās funkcijas, tajā skaitā:
1) Organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā;
2) Gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un nosaka kārtību,
kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
3) Gādā par iedzīvotāju izglītību;
4) Rūpējas par kultūru, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un piedalās valsts un
starptautiskas nozīmes vēstures objektu, nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko objektu, kā arī
kultūras infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā;
5) Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;
6) Nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);
7) Gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko, mantisko tiesību un interešu
aizsardzību, kā arī īsteno bērnu tiesību aizsardzību;
8) Sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba
samazināšanu;
9) Izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
10) Nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī nodrošina savas administratīvās
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;
11) Organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus un piedalās valsts nozīmes sakaru sistēmu un
transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.
Personāls
2013. gadā darbinieku skaits Aglonas novada domē bija 335, no tiem līdz 30 g. - 45
darbinieku, no 31 līdz 39 g. - 31 darbinieki, no 40 līdz 49 g. - 106 darbinieki, no 50 līdz 59 g. 132 darbinieki, pēc 60 gadiem – 21 darbinieki, tajā skaitā 110 vīrieši un 225 sievietes.
2013. gadā darbā tika pieņemti 94 darbinieki un atlaisti 105
darbinieki.
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1.2. Teritorija un iedzīvotāji
Pēc administratīvā iedalījuma Aglonas novads atrodas Latgales dienvidaustrumu daļā,

1. attēls Avots: Wikipedia.
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 – 10,7 cilvēki.
Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā uz 2013. gada 1. janvāri bija 4194 personas: 2045
vīrieši un 2149 sievietes. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem iedzīvotāju, skaits Aglonas novadā
samazinās katru gadu. Lielākais iedzīvotāju samazinājums (-116) bija no 2012. uz 2013. gadu.
Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā (no 2009 līdz 2013. g.)
Gads

01.01.2009.

01.01.2010.

01.01.2011.

01.01.12

01.01.13.

Iedzīvotāju
skaits

4528

4486

4382

4310

4194

Vīrieši

2203

2180

2138

2109

2045

Sievietes

2325

2306

2244

2201

2149

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika
1. tabula
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā
Aglonas novadā dzīvo dažādu tautību pārstāvji, lielākā daļa no tiem ir latvieši (60%),
krievi (29%), baltkrievi (5%), bet vismazāk ir poļu 3 %, čigānu un citu tautību pārstāvju 3%.
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Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika 01.01.2013.
1.diagramma
Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības
2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

Pilsoņi

4216

4179

4081

4018

3908

Nepilsoņi

292

286

272

261

251

Pārējie

20

21

29

31

35

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika
2. tabula
Aglonas novadā 93 % no visiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 6 % ir Latvijas nepilsoņi
un pārējie ir 1 %.
Bērnu skaits Aglonas novadā (no 2009. g. - 2013. g.)
No 2009. gada bērnu skaits Aglonas novadā pakāpeniski samazinās, lielākais bērnu skaita
samazinājums bija 2012. gadā, kas bija par 45 bērniem mazāk nekā 2011. gadā. 2013. gadā bērnu
skaits, salīdzinot ar 2012. gadu, ir par 32 bērniem mazāks.
2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

0-6 g.

196

200

191

184

179

Vīrieši

108

111

102

99

89

Sievietes

88

89

89

85

90

7-18 g.

570

554

528

490

463

Vīrieši

276

266

262

248

233

Sievietes

294

288

266

242

230

Kopā

766

754

719

674

642

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika
3. tabula
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Vismazāk ir bērnu vecuma grupā līdz 6 gadiem. 2013. gadā vīriešu vecumā no 0 līdz 18 gadiem
bija vairāk nekā sieviešu (par 2 vīriešiem vairāk).
Dzimušo skaits Aglonas novadā 2013. gadā - 25 bērni (t.sk.13 meitenes, 12 zēni).
Salīdzinājumā ar 2012. gadu, dzimušo skaits ir par 9 mazuļiem vairāk.
Vārdi: Anna, Līga, Andžejs, Lauris, Mihails, Arnolds, Dominiks, Viktorija, Evelīna, Ritvars,
Nikita Renārs, Eduards, Nikita, Anastasija, Angelīna, Marts, Zane, Liene, Inta, Denīze, Renāte,
Bernadete, Dmitrijs, Karīna.
9 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie, kā otrais bērns piedzimuši 12 mazuļi, kā trešais – 2, kā
ceturtais - 1, bet kā piektais – 1 mazulis.
Mirušo skaits 2013. gadā sastādīja 49 iedzīvotājus (t.sk. 28 sievietes, 21 vīrietis).
Salīdzinājumā ar 2012. gadu, mirušo skaits ir par 18 iedzīvotājiem mazāks. Jaunākais mirušais
bija 15 gadus veca meitene, vecākais mirušais bija 96 gadu veca sieviete.
2013. gadā reģistrētas 27 laulības (t.sk. 4 dzimtsarakstu nodaļā, 23 Aglonas katoļu draudzē). 46
laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 8 - otrā. Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 5 reģistros (2012.
gadā – 4 reģistros).
1.3. Nodarbinātība
NVA Aglonas novadā kopā reģistrēti 501 bezdarbnieki, 39% bezdarbnieku bez darba ir
ilgāk par gadu (1-3 gadi), vairāk nekā 3 gadus bez darba bija 28% bezdarbnieku, no 6 mēnešiem
līdz gadam – 10%, bezdarbnieku. līdz 6 mēneši 23 %
Vadoties pēc NVA datiem, bezdarba līmenis Aglonas novadā 2013. gadā bija 21,2 % - 501
bezdarbnieks, salīdzinot ar 2012. gadu bezdarbnieku, skaits pieaudzis par 0,5 %.

2. diagramma
Visvairāk bezdarbnieku bija Aglonas pagastā (35%), Šķeltovas pagastā (22%), Grāveru
pagastā (22%) un vismazāk Kastuļinas pagastā (21%). 2013. gadā lielākais bezdarbnieku skaits
2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
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Aglonas novadā bija vecumā no 50 līdz 54 gadiem – 100 bezdarbnieki, no 45 līdz 49 gadiem - 83
bezdarbnieki, 55 līdz 59 gadiem - 76 bezdarbnieki, no 40 līdz 44 gadiem - 68 bezdarbnieki, no 35
līdz 39 gadiem - 47 bezdarbnieki, no 20 līdz 24 gadiem - 40 bezdarbnieki, no 30 līdz 34 gadiem 33 bezdarbnieki, no 25 līdz 29 gadiem - 29 bezdarbnieki, no 60 un vecāki – 22 bezdarbnieki un
no 15 – līdz 19 gadiem - 3 bezdarbnieki.
Vismazāk bezdarbnieku Aglonas novadā bija iedzīvotājiem ar augstāko izglītību 2 %,
nedaudz vairāk iedzīvotājiem, kuriem izglītība ir zemāka par pamatizglītību – 3 %, vairāk
bezdarbnieku ir ar pamatizglītību – 22 % un ar vispārējo vidējo izglītību – 20 %, bet vislielākais
bezdarbnieku skaits ir ar profesionālo izglītību – 53%.
Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Aglonas novadā (2013. g.)
Kategorija

2009. g.
Skaits

Līdz darbspējas
vecumam:

%

2010. g.
Skaits %

Skaits

277

269

254

sievietes 278

281

269

258

260

64 % 2864

vīrieši 1550

1533

1509

1487

1440

sievietes 1340

1331

1308

1300

1269

1069

24 % 1050

23
%

1019

23 %

996

65%

514

2890

Pēc darbspējas
vecuma:

2787

12%

Skaits

291

64 %

527

%

vīrieši 291

2817

13 %

Skaits

2013. g.

12 % 572

64
%

546

%

2012. g.

569

Darbspējas
vecumā;

13
%

2011. g.

23%

2709

971

vīrieši 362

356

352

353

351

sievietes 707

694

667

643

620
KOPĀ 4194

%
12

65

23

100%

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv/statistika 4. tabula
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2. Budžeta izpildes rādītāji 2013. gadā, salīdzinājumā ar 2012. gadu, un
2014. gada plānotais budžets (naudas plūsma, latos)
Nākamajā
gadā*

Pārskata gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā apstiprinātais faktiskā izpilde
budžets
izpilde)
(uzkrāšanas
(naudas
princips)
plūsma)

Plānots
2014. gadā
(naudas
plūsma)

1.

Ieņēmumi (kopā)

2884257

3196043

4403479

2801740

1.1.

nodokļu ieņēmumi

698430

743708

743425

696589

1.1.1.

ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa

616306

653824

650852

619209

1.1.2.

nekustamā īpašuma nodoklis

82124

89884

92573

77380

1.2.

nenodokļu ieņēmumi

118424

92853

154926

17922

1.2.1.

ieņēmumi no vērtības
palielināšanās asociētajās
kapitālsabiedrībās

76585

1.2.2.

ieņēmumi no dividendēm

8000

1.2.3.

valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas

4958

5442

5443

5115

1.2.4.

naudas sodi un sankcijas

3388

3932

3928

2830

1.2.5.

ieņēmumi no pašvaldību īpašuma
iznomāšanas un pārdošanas

8325

71387

63856

2242

1.2.6.

pārējie nenodokļu ieņēmumi

17168

12092

12102

7735

1.3.

maksas pakalpojumi un citi pašu 232568
ieņēmumi

246523

340894

187533

1.3.1.

ieņēmumi par nomu un īri

18497

21121

17446

19750

1.3.2.

maksa par personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs

99819

92847

83960

92847

1.3.3.

ieņēmumi par biļešu realizāciju

1327

1762

1751

1700

1.3.4.

ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem

47965

49313

44740

46501

1.3.5.

citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem

17803

67381

59255

26735

1.3.6.

inventarizācijās konstatētie
pārpalikumi

5873

0

8

69597
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1.3.7.

ieņēmumi no naturālā veidā
saņemtajām materiālajām
vērtībām

28464

0

45631

1.3.8.

nenaudas darījumu ieņēmumi

1.3.9.

pārējie iepriekš neklasificētie pašu 12820
ieņēmumi

14099

0

1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība

0

122253

122253

183384

1.5.

transferti

1834835

1990706

3041981

1716312

1.5.1.

no valsts budžeta daļēji finansēto
publisko personu un budžeta
nefinansēto iestāžu transferti

500

0

0

0

1.5.2.

valsts budžeta transferti

1780045

1931419

2982690

1658559

1.5.3.

pašvaldību budžetu transferti

54290

59287

59291

57753

2.

Izdevumi (kopā)

2973009

3128268

3001810

2947848

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2212463

2240301

2242831

2125638

2.1.2.

procentu izdevumi

22929

15314

12788

20883

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

206042

189192

206042

191033

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Savienības budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

42532

107410

42532

179451

2.2.

kapitālie izdevumi

489043

549340

489043

392743

2.3.

pārējie izdevumi, kas veidojas pēc
uzkrāšanas principa

88103

2483966 2578924

2481575

2555105

26707

38100

4

*Sākotnēji apstiprinātais budžets, latos (24.01.2014.domes lēmums, prot.nr.3, &3).
5. tabula
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Aglonas novada domes budžeta ieņēmumi un
izdevumi, LVL, 2013.
4403479
3001810
2801740

2973009

2884257

2947848
Ieņēmumi
Izdevumi

2012

2013

2014
(plānotais)

3. diagramma

Pārskats par speciālā budžeta izpildi (bez ziedojumiem, dāvinājumiem) 2013. gadā
un 2014. gadam plānoto (latos)
Pārskata gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Ieņēmumi (kopā)

1.1.

nodokļu ieņēmumi

1.1.1.

dabas resursu nodoklis

1.2.

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

112592

apstiprinātais
budžets
(naudas
plūsma)

faktiskā
izpilde
(uzkrāšanas
princips)

Nākamajā
gadā*
Plānots
2014. gadā
(naudas
plūsma)

94586

105453

2518

2518

1828

2518

2518

nenodokļu ieņēmumi

36608

314

314

99

1.2.1.

ieņēmumi no zemesgabala
privatizācijas

36475

1.2.2.

citi dažādi nenodokļu
ieņēmumi

133

314

314

99

1.3.

maksas pakalpojumi un citi 2184
pašu ieņēmumi

1815

1720

1619

1.3.1.

ieņēmumi no vecāku
maksām (ABKS)

2184

1815

1720

1619

1.3.5.

citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem

0

1828
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1.4.

transferti

71972

89939

100901

116327

1.4.1.

mērķdotācija pašvaldības
71972
autoceļu (ielu) fondam, t.sk.
no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem

89939

100901

116327

2.

Izdevumi (kopā)

72267

120186

83620

130492

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

71490

86612

83128

118142

2.1.1.

kārtējie izdevumi

71490

86612

83128

118142

2.2.

izdevumi
777
33574
492
12350
kapitālieguldījumiem
*Sākotnēji apstiprinātais budžets, latos (24.01.2014.domes lēmums, prot.nr.3, &3).
6. tabula
Pārskats par speciālā budžeta izpildi 2013. gadā (ziedojumi, dāvinājumi) un 2014.
gadam plānoto (latos)
Pārskata gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gadā
apstiprinātais
faktiskā
(faktiskā
budžets
izpilde
izpilde)
(naudas
(uzkrāšanas
plūsma)
princips)

1.

Ieņēmumi (kopā)

14820

7033

11707

1.1.

ziedojumi un
dāvinājumi

14820

7033

11707

1.1.1.

juridisku personu
ziedojumi un
dāvinājumi naudā

5250

5250

5250

1.1.2.

juridisku personu
ziedojumi un
dāvinājumi naturālā
veidā

8219

1.1.3.

fizisku personu
ziedojumi un
dāvinājumi naudā

50

1.1.4.

fizisku personu
ziedojumi un
dāvinājumi naturālā
veidā

1301

Nākamajā gadā*
Plānots 2014.
gadā (naudas
plūsma)

3651

1783

1783

1023
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2.

Izdevumi (kopā)

7692

8431

12641

2683

2.1.

uzturēšanas izdevumi 7692
(kopā)

7122

12641

2683

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3987

7122

12641

2683

2.1.2.

subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti

3705

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

777

1309

*Sākotnēji apstiprinātais budžets, latos (24.01.2014.domes lēmums, prot.nr.3, &3).
7. tabula

‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ rādītāji (salīdzināti naudas plūsmas rādītāji un
sniegti skaidrojumi par budžeta izpildes un izpildes pēc uzkrāšanas principa
starpībām 2013. gadā
Aglonas novada domes 2013. gada konsolidētais budžets iesniegts apstiprināšanai
domē saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14. pantu, likuma ‘’Par pašvaldību
budžetiem’’ 7. pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu.
2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Aglonas novada domes 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi ir 3196043
Ls, kas salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2013. gada budžetu Ls 2379862
(30.01.2013.,prot.Nr.2,&14) ir par Ls 816181 jeb 34% vairāk. Palielinājumu
galvenokārt veido 2013. gada septembrim-decembrim piešķirto mērķdotāciju apjoms
un saņemtie maksājumi un avansi ES projektu īstenošanai. Salīdzinājumā ar 2012.
gada budžetu, Aglonas novada domes konsolidētā budžeta ieņēmumu izpilde 2013.
gadā ir palielinājusies par 13.2%.
No tā:
nodokļu ieņēmumi 49766 Ls (IIN 37712 Ls, NĪN 12054 Ls) jeb par 7.2% vairāk,
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu;
nenodokļu ieņēmumi 51583 jeb par 2.3 reizes vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu, jo 2013. gadā saņemti ieņēmumi Ls 64000 apmērā no ēkas
Somersetas ielā 35, Aglonā, pārdošanas, no zemes īpašumu atsavināšanas Ls 7387
apmērā, kā arī iekasēti citi nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas 5442
Ls, naudas sodi 3932 Ls u.c.;
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 1924 Ls, kas praktiski maz atšķiras no
2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
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iepriekšējā gada ieņēmumiem. 2013. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu, palielinājušies par 4962 Ls ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri par 3905 Ls. 2012. gadā, saskaņā iesniegto
deklarāciju, domes kontā tika ieskaitīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa,
bet 2013. gadā, saskaņā iesniegto deklarāciju, PVN bija jāpārskaita valsts budžetā, –
samazinājums pārējo ieņēmumu pozīcijās – 4594 Ls;
ārvalstu finanšu palīdzība – 2013. gadā Aglonas novada domei kā projekta Nr.LLB2-266 „Bella Cuisine” vadošajam partnerim domes norēķinu kontā Valsts kasē no
Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas tika ieskaitīts avansa maksājums Ls 122253
apmērā projekta aktivitāšu īstenošanai, par ko uz 2013. gada pārskata iesniegšanas
brīdi ir saņemts apstiprinošs veiktā audita atzinums.
transferti 152110 Ls jeb par 8% vairāk, salīdzinājumā iepriekšējo pārskata periodu
(galvenokārt palielinājies piesaistīto līdzekļu apjoms ES finansēto projektu
īstenošanai Ls 138446 apmērā).

Budžeta izpildes rādītāji, 2013 ( ieņēmumi faktiskā
izpilde, LVL)

Nenodokļu
ieņēmumi;
154926; 3%

Ārvalstu finanšu
palīdzība;
122253; 3%

Nodokļu
ieņēmumi;
743425; 17%

Transferti;
3041981; 69%

Maksas
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi;
340894; 8%

4. diagramma.
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2.2. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (naudas
plūsma, latos)
FK

2011.
gada
izpilde

2012.
gada
izpilde

2013.
gada
izpilde

Plānots
2014.
gadā

3128268

Pieaugums (+);
samazinājums (), 2013. g., salīdz.
ar 2012. g.
2%

Izdevumi
atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
Atlīdzība
(atalgojums +
VSAOI)
Komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli,
energoresursi,
inventārs, biroja
preces, periodika
Nodokļu
maksājumi
Procentu izdevumi
par aizņēmumiem
Sociālie pabalsti,
subsīdijas un
dotācijas
Transferti:
starptautiskā
sadarbība
transferti citām
pašvaldībām
transferti uz
valsts budžetu
Kapitālie izdevumi
Zaudējumi no
valūtas kursa
svārstībām
Aizņēmumu
saņemšana
Aizņēmumu
atmaksa
Līdzekļu atlikums
gada sākumā
Līdzekļu atlikums
gada beigās

3608262

3068170

1636019

1599594

1640728

2.6 %

1509280

3252
297291
320379

3131
283035
333821

3071
273958
313401

-1.9 %
-3.2 %
-6.2 %

3624
302652
300889

2727

2229

9143

4 reizes

9193

28861

23895

15314

-35.9 %

20883

257140

206042

189192

-8.4 %

191033

48219

201118

134117
26707

-33.3%

217551
38100

48219

40777

107403

2.6 reizes

175127

160341

7

*

4324

1013852
522

415298
7

549340
4

32.3 %
**

392743

605758

233331

233235

0.0%

308814

152719

292233

91.4 %

127896

470438

433020

267716

-38.2%

276504

433020

267716

276504

3.3%

2500

2947848

8. tabula
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Aglonas novada domes 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumi ir 3128268 Ls,
kas salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2013. gada budžetu Ls 2605905
(30.01.2013.,prot.Nr.2,&14) ir par Ls 522363 Ls jeb 20% vairāk. Salīdzinājumā ar 2012.
gadu, Aglonas novada domes konsolidētā budžeta izdevumu izpilde ir palielinājusies par
2%.
No tā:
Atlīdzība (darba alga +sociālais nodoklis) palielinājusies par 2.6%:
1.par 23427 Ls palielinājās atlīdzības izmaksa algoto pagaidu sabiedrisko darbu
darbiniekiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu; 2. Bērnu sociālā atbalsta
centram ‘’Somerseta’’ 2013. gadā tika nodrošināti darbinieki saskaņā ar izvirzītajām
prasībām, kā arī, noslēdzoties projektam, atalgojumu dažiem darbiniekiem bija jāapmaksā
no pašvaldības budžeta. Pārējās atalgojuma svārstības, salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu, nebija būtiskas. Atalgojumi 2014. gadam skolotāju darba algām un
nodokļiem plānoti 8 mēnešiem, atbilstoši piešķirtās mērķdotācijas apjomam.
Komandējumu izdevumi 2013. gadā, salīdzinājumā ar 2012. gadu, samazinājušies par
1.9 %, kas izskaidrojams ar plānotu pašvaldības līdzekļu ekonomiju. Komandējumu
izdevumi galvenokārt saistīti ar darbinieku apmācībām kursos un semināros, kas bija
nepieciešami pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšanai.
Pakalpojumu apmaksai izlietotie izdevumi samazinājušies par 3.2 %, kas saistīts ar
plānotu pašvaldības līdzekļu ekonomiju ierobežotā pašvaldības budžeta dēļ.
Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, inventāra un periodikas iegādes
izdevumi samazinājušies par 6.2% t.sk.: kurināmā iegādei izlietots par 23% (-13345 Ls)
mazāk līdzekļu, jo iepriekšējā (2012.) gadā tika izveidota kurināmā rezerve, lai
nepārtraukti atlikumā saglabātos sausa malka. Arī degviela tika izlietota par 12.9% (-8929
Ls) mazāk, jo 2013gada novembrī, decembrī praktiski nebija sniega, salīdzinājumā ar
2012. gada biezo sniega segu, kad pašvaldības ielu, ceļu un laukumu attīrīšanai no sniega
tika patērēts daudz degvielas. 2013. gada beigās ar domes lēmumu tika ieviesta GPS
sistēma degvielas izlietojuma kontroles nodrošināšanai. Pārskata periodā tika ietaupīts arī
uz pārējo saimniecības materiālu rēķina, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu.
Tomēr 2013. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, par 8.2% ir
palielinājušies izdevumi izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas izdevumiem, galvenokārt
produktu cenu kāpuma rezultātā, kā arī, 2013. gadā novada skolās tika organizētas
skolēnu nometnes, t.sk. ar ēdināšanu par samaksu. Pārējās krājumu, materiālu,
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energoresursu, preču un inventāra iegādes izdevumu svārstības, salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu, nebija būtiskas.
Sociālo pabalstu izmaksa 2013. gadā, salīdzinājumā ar 2012. gadu, samazinājusies par
8.4% (-17394 Ls), jo 2013. gadā tika samazināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanas pabalsta apmērs, kur samazinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu, sastāda – 36446 Ls. Izslēdzot šo rādītāju, jāsecina, ka pārējos pabalstos
pašvaldība izmaksājusi par 19052 Ls vairāk nekā 2012. gadā.
Kapitālie izdevumi 2013. gadā, salīdzinājumā ar 2012. gadu, palielinājušies par 32.3 %.
Iegādāts nekustamais īpašums, nedzīvojamā ēka un zeme Somersetas ielā 12, Aglonā Ls
21000 vērtībā. Izdevumi nepabeigtai būvniecībai pārskata gadā, salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājušies par 151721 Ls. Lielākie objekti ir Grāveru
ciema ūdenssaimniecības izbūve, satiksmes drošības uzlabojumi Jaunaglonas ciemā,
Aglonas ciema Livdānu un Alejas ielu rekonstrukcija, SAC „Aglona” telpu
rekonstrukcija, slēpošanas, nūjošanas trases izbūve Aglonas ciemā.
Procentu izdevumi 2013. 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 8582 Ls jeb par 35.9%.
Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu, ir palielinājušies par 66626 Ls. Projekta Nr. LLB-2-266 Bella Cuisine
projekta partneriem, kur Aglonas novada dome ir vadošais partneris, ir pārskaitīti 68875
Ls. Norēķini par izglītību samazinājušies par 2249 Ls. Tas izskaidrojams ar audzēkņu
skaita samazināšanos, kā arī ar pašvaldības centieniem iespēju robežās sniegt
pakalpojumus uz vietas pašvaldībā.
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (naudas plūsma,
latos)
FK

2011.
gadā

2012.
gadā

2013.
gadā

Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība

357447
0
17141

350401
138
19156

360156
0
16606
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ums
(+);
samazi
nājum
s (-),
salīdz. ar 2012.
g.
2.8 %
*
-13.3%
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Ekonomiskā darbība (t.sk. ielu
un tiltu rekonstrukcijas projekti
Aglonas novadā)
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā

25470

265094

395188

49.1

1100257

440289

430914

-2.1%

21373
182758
1217107
686709
3608262

19145
210287
1186821
576839
3068170

14080
168879
1188254
554191
3128268

-26.5%
-19.7%
0.1%
-3.9%
2.0%
9. tabula

Izdevumu svārstības funkcionālo kategoriju skatījumā notikušas galvenokārt saistībā
ar īstenotajiem ES projektiem attiecīgajos pārskata periodos. Piemēram, 2012. gadā tika
īstenots ELFLA projekts Kastuļinas un Šķeltovas pagastu saietu namu renovācijai, tāpēc
šajā periodā kultūrai tika iekļauti kapitālie izdevumi (pēc naudas plūsmas). Savukārt
ekonomiskās darbības izdevumi palielinājušies 2013. gadā, jo šajā periodā tika iekļauti
kapitālie izdevumi veikto autoceļu, ielu būvniecībai.
Pašvaldības izdevumos ietilpst pašvaldības iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumu
izmaksas, aizdevumu atmaksa, norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem un
izglītības pakalpojumiem, norēķini ar valsts budžetu par finansētajiem projektiem un
pasākumiem. Saņemtās dotācijas tiek izlietotas saskaņā ar noteikto mērķi:
– mērķdotācijas vispārējo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālajiem
maksājumiem, kā arī Aglonas internātvidusskolas pedagogu un darbinieku darba
samaksai un sociālajiem maksājumiem;
- pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu apmācībai no 5 gadu vecuma;
- interešu izglītības programmu īstenošanai;
- māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darba samaksai un sociālajiem maksājumiem;
- 1.un 2. klašu skolēnu bezmaksas ēdināšanai;
- mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei u.c.
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Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2013.
LVL

5. diagramma.

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
38559 Ls. Salīdzinājumā ar 2012. gadu, speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā sastāda
94586 Ls un ir samazinājušies par Ls 24249, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu. Tajā skaitā: par 11602 Ls vairāk piešķirta valsts budžeta mērķdotācija autoceļu,
ielu uzturēšanai, par 733 Ls vairāk saņemta dabas resursu nodokļa atmaksa, bet
samazinājusies vecāku līdzdalības maksa par Aglonas bazilikas kora skolu Ls 289 apmērā
un par 36291 Ls samazinājušies nenodokļu ieņēmumi, ko 2012. gadā veidoja galvenokārt
iegūtie ieņēmumi no SIA „Cirīšu HES” iepriekšējos gados uzsāktās zemes gabala
privatizācijas zem ūdenskrātuves. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 12959 Ls.
Speciālā budžeta izdevumi 2013. gadā ir 120186 Ls. Salīdzinājumā ar 2012. gadu,
speciālā budžeta izdevumi palielinājušies par 24%. Budžeta izlietojums 2013. gadā
autoceļu, ielu uzturēšanai ir 100901 Ls latu apmērā, tajā skaitā autoceļu, ielu uzturēšanas
izdevumiem 81111 Ls, Livdānu ielas rekonstrukcijai 14300 Ls, traktora puspiekabes
iegādei 5490 Ls. Dabas resursu nodoklis izlietots vides aizsardzības uzlabošanai Ls 2519
apmērā, Aglonas bazilikas kora skolas vecāku iemaksu izlietojums 1765 Ls, un pārējo
2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

22

budžeta līdzekļu izlietojums 15001 Ls, tajā skaitā uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkas
Daugavpils ielā 1, Aglonā, remontam 13030 Ls, datortehnikas iegādei 1971 Ls.
Ziedojumu, dāvinājumu naudas atlikums 2013. gada sākumā 3284 Ls, saņemti 7033
lati, izlietoti kopā 8431 Ls, t.sk.: Aglonas tēla popularizēšanai 150 Ls, kultūras
pasākumiem 100 Ls, izglītības pasākumiem 7969 latu apmērā, sociālajā jomā 212 latu
apmērā. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 1886 lati.
2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
Aglonas novada domes speciālais budžets 2013. gadā ieņēmumu daļā sastādīja Ls
105453, kas ir par Ls 7136 jeb 6,3 % mazāk nekā 2012. gadā (Ls 112589). Speciālā
budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2013. gadā sastādīja Ls 100901 kas ir par Ls 28929 jeb
40.2 % vairāk nekā 2012. gadā (Ls 71972). Ieņēmumu palielinājumu veido papildus
piešķirtā mērķdotācija pašvaldības autoceļu, ielu uzturēšanai. Dabas resursu nodokļa
ieņēmumi sastādīja 2013. gadā Ls 2518 (2012. gadā Ls 1 828).
Speciālā budžeta līdzekļi izlietoti Ls 83620 apmērā, (2012. gadā Ls 72267), kas ir par
15,7 % vairāk nekā pērn.
Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti sekojoši: Ls 79846 – ekonomiskai
darbībai (2012. g. Ls 67422). Ls 2519 (2012. g. Ls 1785) veido izdevumi pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai.
Izglītībai izlietoti Ls 1255 (2012. g. Ls 3060) – Aglonas bazilikas kora skolas uzturēšanas
izdevumiem.
Aglonas novada domes speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām 76,1% izlietoti par precēm un pakalpojumiem Ls 63607 (2012. gadā
72,1 %-Ls 52118), atlīdzībai izlietoti 23,3% jeb. Ls 19521 (2012. g. Ls19372) un
0,6 %, t.i. Ls 492 pamatkapitāla veidošanai (2012. gadā Ls 777).
Ziedojumi un dāvinājumi. Aglonas novada domes ziedojumi un dāvinājumi 2013.
gadā sastādīja Ls 11707, kas ir par Ls 3113 mazāk nekā 2012. gadā ( Ls
14820).Ziedojumi no juridiskām personām sastāda Ls 8901 un no fiziskām
personām Ls2806.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti Ls 12641 apmērā, (2012. g. Ls7692),
kas ir par 64,3% vairāk ka iepriekšējā pārskata periodā.
Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti sekojoši: Ls 7668 –
izglītībai (2012. g. Ls 3987), vispārējiem valdības dienestiem Ls 150, atpūtai,
kultūrai un reliģijai Ls100.
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Aglonas

novada

domes

ziedojumu

un

dāvinājumu

izdevumi

atbilstoši

ekonomiskajām kategorijām 28,5% izlietoti atlīdzībai Ls 3339 (2012. gadā 8,3 %-Ls
1224), precēm un pakalpojumiem izlietoti 71,5% jeb Ls 9302 (2012. g. 18,6% Ls2763).
Skaidrojumi par budžeta izpildes pēc uzkrāšanas principa un izpildes pēc naudas
plūsmas starpībām
Skaidrojums
Nr.p. Veidlapas KK
k.
Nr.
5.1.
2PB
Pamatbudžeta Starpību starp budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa
un izpildi pēc naudas plūsmas Ls 1207436 veido:
ieņēmumi
5.1.1.
nodokļu
-283 Ls, t.sk.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 2972
ieņēmumi
Ls, nekustamā īpašumā nodoklis 2689 Ls.
5.1.2.
nenodokļu
62073 Ls veidojies galvenokārt no līdzdalības (40%)
ieņēmumi
SIA ‘’Cirīšu HES’’ kapitāla pieauguma.
5.1.3.
maksas
108470 Ls maksas pakalpojumu starpībā lielāko
pakalpojumi
īpatsvaru veido:
un citi pašu
-ieņēmumi
no
naturālā
veidā
saņemtajām
ieņēmumi
materiālajām vērtībām (zemes un mežaudžu sākotnējā
atzīšana saskaņā ar VZD un Meža dienesta reģistru
datiem un malka, kas sagatavota ar pašvaldības
darbaspēku un iegrāmatota grāmatvedības uzskaitē);
- ne naudas darījumu ieņēmumi (ieņēmumi no
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves
samazināšanas)
5.1.4.

5.1.5.

ārvalstu
finanšu
palīdzība
transferti

Ārvalstu finanšu palīdzība 2012. gadā nav saņemta,
bet 2013. gadā saņemta Ls 122253 apmērā projekta
Nr.LLB-2-266 BELLA CUISINE īstenošanai.
1037176 Ls transfertu starpībā starp ieņēmumiem pēc
uzkrāšanas principa un naudas plūsmu lielāko
īpatsvaru ieņem ES struktūrfondu finansēto projektu
valsts budžeta transferti, kas iepriekšējos periodos pēc
naudas plūsmas tika iegrāmatoti ieņēmumos, bet pēc
uzkrāšanas principa nākamo periodu ieņēmumos (par
ES projektu īstenošanas rezultātā saņemto summu,
kura
tika
izlietota
būvniecības
objektiem,
rekonstrukcijai, renovācijai vai pamatlīdzekļu iegādei
un šie līdzekļi turpmākajos gados nolietojuma
rezultātā tika pakāpeniski attiecināti uz ieņēmumiem).
2013. gadā nākamo periodu ieņēmumi – atlikusī
ilgtermiņa daļa kontā 5156, 5159 un īstermiņa daļa
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

kontā 5931 tika pārgrāmatota uz ieņēmumiem Ls
1001825 apmērā.
Starpībā starp budžeta izpildi pēc uzkrāšanas
Pamatbudžeta
principa un izpildi pēc naudas plūsmas Ls – 126458
izdevumi
vislielāko īpatsvaru ieņem pamatbudžeta izdevumos
2013. gadā izveidojies kapitālo izdevumu pārsvars pēc
naudas plūsmas, salīdzinājumā ar kapitālajiem
izdevumiem pēc uzkrāšanas principa, jo 2013. gadā ir
veikti un apmaksāti būvdarbi, kuru kopsumma
ievērojami pārsniedz kapitālos izdevumus pēc
uzkrāšanas principa (aprēķinātā nolietojuma un
izslēgto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību).
2013. gadā Aglonas novada dome kā vadošais
partneris pārskaitīja līdzekļus (naudas plūsma)
sadarbības partneriem ES projekta īstenošanai, bet pēc
uzkrāšanas principa šis darījums tika iegrāmatots kā
avansā pārskaitītais transferts.
Starpībā starp budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa
Speciālā
un pēc naudas plūsmas izpildi Ls 10867 vislielāko
budžeta
īpatsvaru ieņem 2012. gada neizlietotās un 2013. gadā
ieņēmumi
saņemtās mērķdotācijas no autoceļu, ielu fonda
izlietotās daļas summa, kas iegrāmatota ieņēmumos
pēc uzkrāšanas principa un naudas ieņēmumi (2013.
gadā saņemtā mērķdotācija).
Starpībā starp budžeta izpildi pēc naudas plūsmas un
Speciālā
izpildi pēc uzkrāšanas principa Ls 36566 vislielāko
budžeta
īpatsvaru ieņem 2013. gadā veiktie un apmaksātie
izdevumi
Livdānu ielas būvdarbi Aglonā, nedzīvojamās ēkas
Daugavpils ielā 1, Aglonā, renovācija un
pamatlīdzekļu iegādes, bet izdevumos pēc uzkrāšanas
principa aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums
sastāda tikai 492 Ls.
Starpību starp budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa
Ziedojumu,
un izpildi pēc naudas plūsmas Ls 4674 veido 2013.
dāvinājumu
gadā saņemtie ziedojumi, dāvinājumi natūrā.
budžeta
ieņēmumi
Starpību starp budžeta izpildi pēc naudas plūsmas un
Ziedojumu,
izpildi pēc uzkrāšanas principa Ls – 4210 veido 2013.
dāvinājumu
gadā izlietoto ziedojumu, dāvinājumu natūrā vērtība –
budžeta
pārtikas produkti ēdināšanai skolās un elektrības
izdevumi
kartes, kas tika izsniegtas maznodrošinātiem
iedzīvotājiem.
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10. tabula
2.4. Ziedojumi un dāvinājumi
Nr.p.k.

Iestādes
(ziedotāja)
nosaukums,
reģistrācijas
numurs

Ilgtermiņa ieguldījumi
Krājumi
Debets
Debets
Konts
Kopā
ilgtermiņa
ieguldījumi
2112 2132/2161
1233
9
9

Konts
Zviedrijas
1
vēstniecība
Aglonas centrāla bibliotēka grāmatas Ls 9 vērtībā

Nauda
Debets

Kopā

Kopā
krāju
mi
2623
9

Latgales
33
33
33
kultūras centrs,
reģ.Nr.
40008005063
Aglonas vidusskolai grāmatas Ls 3 vērtībā, Šķeltovas pamatskolai Ls 3 vērtībā, Priežmales bibl.
grāmatas Ls 10 vērtībā, Aglonas intern. skola grāmatas 3 Ls, Grāveru p-sk. Ls 14 vērtībā.
Latvijas
3
36
36
36
Nacionālā
bibliotēka
90000057827
Priežmales bibliotēka grāmatas Ls 36 vērtībā.
Lauku
4
620
620
620
bibliotēku
atbalsta biedrība
50008079401
Grāveru bibliotēka grāmatas Ls 76 vērtībā, Šķeltovas bibliotēka Ls 54 vērtībā, Priežmales
bibliotēka47 Ls vērtībā, Aglonas Centrālā bibl. Grāmatas Ls 443 vērtībā.
Bibliotēku
5
144
144
144
attīstības
institūts
90000057827
Aglonas centrāla bibl., grāmatas Ls 53 vērtībā, Priežmales bibl. grāmatas36 Ls vērtībā,
Šķeltovas bibl.Ls17 vērtībā, Grāveru bibliotēka grāmatas Ls 38 vērtībā.
Latvijas Banka
6
3
3
3
900000270634
Priežmales bibliotēka grāmata Ls 3 vērtībā.
Krāslavas
7
23
23
23
centrālā
bibliotēka
90000042164
Priežmales bibliotēka, grāmatas Ls 3 vērtībā, Šķeltovas bibliotēka grāmatas Ls 20 vērtībā.
8
Rēzeknes
225
225
225
augstskola
90000011588
2

Aglonas Centrālā bibliotēka grāmatas Ls 61 vērtībā, Aglonas vidusskola grāmatas Ls 164
vērtībā.
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Latvijas Bērnu
20
20
20
fonds
40008018725
Aglonas centrālā bibliotēka grāmatas 20 Ls vērtība.
Preiļu
galvenā
10
85
85
85
bibliotēka
90000065720
Aglonas centrālā bibliotēka grāmatas Ls 41 vērtībā, Aglonas vidusskola grāmatas Ls 10 vērtībā,
Šķeltovas bibliotēka grāmatas Ls 34 vērtībā.
Pārējie izdevēji
11
135
135
877
877
1783 2795
Aglonas centrālā bibliotēka grāmatas Ls 114 vērtībā, Priežmalas bibliotēka grāmatas Ls 16
vērtībā, Šķeltovas bibliotēka Ls 2 vērtībā, Grāveru bibliotēka grāmatas Ls 3 vērtībā, Pārtikas
produkti Grāveru pamatskolai Ls 310 vērtībā, Kastuļinas pamatskolai Ls 141 vērtībā,
Šķeltovas pamatskolai Ls 426 vērtībā. Privātpersona - nauda 300 Ls atbalsts Aglonas novada
dzīvojošām represētajām personām un vientuļajiem pensionāriem, privātpersona 697 Ls
skolēnu sporta tērpu iegādei, privātpersona, 586 Ls Aglonas bazilikas skolai, privātpersona
200Ls CD Krusta ceļš ražošanai
Bibliotēkas
12
153
153
153
lasītāji
Aglonas Centrālā bibliotēka grāmatas Ls 57 vērtībā, Priežmales bibliotēka grāmatas Ls 93
vērtībā, Šķeltovas bibliotēka grāmatas Ls 3 vērtībā.
Zemkopības
13
21
21
21
ministrija
90000064161
Aglonas centrālā bibliotēka grāmatas Ls 21 apmērā
Latvijas
Brīvo
14
17
17
17
arodbiedrību
savienība
5000804385
Aglonas centrāla bibliotēka grāmatas Ls 17 vērtībā.
15
Izglītības satura
45
45
45
centrs
90009115938
Priežmales pamatskola grāmatas Ls 45 vērtībā
Latvijas
16
2148 2148
2148
Pašvaldību
savienība
(elektrības
kartes, konts
2132)
40008020804
Aglonas novada maznodrošinātiem iedzīvotājiem elektrības kartes 40 gabali Ls 2148 vērtībā.
17
Latvijas
5000
5000
pareizticīgā
baznīca
90000064250
Grāveru pamatskolai nauda Ls 5000 vērtībā mācību procesa organizēšanai.
18
SEB banka
150
150
40003151743
Nauda Ls 150 vērtībā Aglonas tēla popularizēšanai
19
SIA „Apola100
100
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9

D”40003215620
Naudas ziedojums Ls 100 vērtībā
20
Preiļu Izglītības
3
11
11
3
pārvalde
(inventārs, konts
2161)
90000065720
Aglonas internātvidusskola grāmatas Ls 3 vērtībā, mācību līdzekļi Ls 11 vērtībā.
21
SIA „Adugs”
66
66
40003356367
Aglonas internātvidusskolai dažādi materiāli Ls 66 vērtībā
1572
943
2159 3102
1572

14

66

7033

11. tabula
Pārskats par aizņēmumiem 2013. gadā, aizņēmumu izlietojuma mērķi (latos)
Aizdevēj
s

A
Vides
investīcij
u fonds
Vides
investīcij
u fonds
Valsts
kase

Mērķis

B
Aglonas pagasta
padomes katlu mājas
rekonstrukcija
Aglonas vidusskolas
katlu mājas
rekonstrukcija
Sporta halles un
brīvdabas estrādes
Aglonas ciemā
projektēšana un
celtniecība
Vides
Ūdensapgādes sistēmas
investīcij uzlabošana Aglonas
u fonds ciemā, Kalnu ielā
Valsts
Sporta halles Aglonas
kase/Eiro ciemā projektēšana un
pas
celtniecība
investīcij
u banka
Valsts
ELFLA projekta ''Saieta
kase
nama un tā teritorijas
vienkāršota
rekonstrukcija''
īstenošana

Aizņēmu Parāds Darīju Darījumi Valūtas
ma
mi
(-,
kursa
uz
summa pārskata (+, atmaksa) izmaiņa
s
gada saņemts
)
(+,-)
sākumu
1
2
3
4
5
19 547
0
-1 340
0
7 487

50 400

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām
6
6147

22 965

0

-3 540

0

19425

200 000 117 304

0

-9 580

-1

107723

25 864

0

-3 448

0

22416

250 000 151 786

0

-17 857

2

133931

0

-944

-1

20794

50 000

36 638

21 739
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11707

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

x

Ēkas renovācija un
tehniskā projekta
izstrāde pansionātam
''Salenieki'', Aglonas
internātvidusskolas
sporta zāles tehniskā
projekta izstrāde
Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas
pagasta Aglonas ciemā
Bērnu brīvā laika
pavadīšanas centra
izveide Aglonā
Aglonas vidusskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas novada
Kastuļinas pagasta
Priežmalas ciemā
Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas novada
Šķeltovas pagasta
Šķeltovas ciemā''
Saietu nama
rekonstrukcija Aglonas
novada Kastuļinas
pagastā un Šķeltovas
pagastā
ELFLA projekta ''Ielu
un tiltu rekonstrukcija
Aglonas novadā
īstenošanai”
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta
Grāveru ciemā”
īstenošanai
ELFLA projekta
„Aglonas novada
Jaunaglonas ciema ielu
infrastruktūras
sakārtošana un
būvniecība” īstenošanai
x

484 450 432 994

0

-17 152

0

415842

339 226

84 475

0

-11 264

0

73211

114887

42 297

0

0

0

42 297

41085

13 438

0

-5353

0

8085

254 855 171 175

0

-9256

0

161919

410 000 114 667

0

-14796

0

99871

-1

19 547

0

59160

99164

19 548

256 853 185 100

71753 -197693

61665

0

61665

0

61665

99817

0

99817

0

99817

2768587

1 410 233 235 -292223
839

-1

1351850
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Pārskats par galvojumiem 2013. gadā, galvojumu izlietojuma mērķi (latos)
Aizdevēj
s

Mērķis

A
B
Finanšu Projekta ''Sadzīves atkritumu
ministrija apsaimniekošana Dienvidlatgales
reģionā’’ īstenošanai”

Aizņē – Galvotā Neatm
mējs aizņēmu aksātā
-ma summa
summa
uz
pārskat
a gada
sākum
u
1
SIA
„AADS
O”

2
55491

Izmaiņa
s, kas
nav
darījumi
(SIA
„AADS
O”
atmaksa
2013. g.)
3
4
47575 -47575

Neatmaks
ātā
summa uz
pārskata
gada
beigām

6
0

13. tabula
2013. gadā aizņēmumu un galvojumu saistības tika dzēstas saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem, atmaksas grafikos norādītajos termiņos un apmērā. Aizņēmums
ELFLA projekta ''Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā īstenošanai” tika dzēsts virs
plānotā apmēra, par visu no ELFLA projekta īstenošanas atgūto summu (sk. tabulu par
aizņēmumiem). 2013. gadā SIA „AADSO” pilnībā dzēsa Aglonas novada domes kopā ar
citām pašvaldībām galvoto kredītu.
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3. Pašvaldības nekustamie īpašumi 2011. – 2013. gadā
(Sagatavots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 72. panta 2.punktu)
(latos)
Pieaugums
(+)
samazinājums
(-), 2013.g.
salīdzinājumā
ar 2012.g., %
7.5
-6.0
-0.9

Posteņa nosaukums

Atlikusī
vērtība
31.12.2011.

Atlikusī
vērtība
31.12.2012.

Atlikusī
vērtība
31.12.2013.

Zeme, ēkas un būves
t.sk.: dzīvojamās ēkas
nedzīvojamās
ēkas
transporta būves
zeme zem ēkām
un būvēm
kultivētā zeme
pārējā zeme
inženierbūves
pārējais
nekustamais īpašums

5124108
391295
2177342

5099732
377145
2231844

5482488
354565
2212835

462055
236553

483598
205999

715900
211055

48.0
2.5

254650
241004
1356020
5189

207540
237162
1351518
4926

204091
236000
1543678
4364

-1.7
-0.5
14.2
11.4

14. tabula
Dzīvojamo ēku vērtība, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu,
samazinājusies par 6% aprēķinātā nolietojuma rezultātā. Nedzīvojamo ēku vērtība
palielinājusies par iegādātās ēkas vērtību Somersetas ielā 12, Aglonā un ēkas
remontdarbu vērtību Daugavpils ielā 1, Aglonā, bet samazinājums radies ēkas Somersetas
ielā 33 atsavināšanas rezultātā. Veikta SAC „Aglona” radošās darbnīcas ēkas un pirts
telpas rekonstrukcija. Transporta būvju vērtība palielinājusies ES projektu īstenošanas
rezultātā: „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā (gājēju
ietves), „Tilts pār Dubnas upi Sakova - Akmeneica”, „Alejas ielas rekonstrukcija” (asfalta
segums), „Livdānu ielas rekonstrukcija” (asfalta segums). Inženierbūvju vērtība arī ir
palielinājusies ES projektu īstenošanas rezultātā: projekts „Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas novada Grāveru pagastā”, „Slēpošanas un nūjošanas trases izbūve Aglonā”,
„Basketbola laukums Šķeltovā”, „Alejas ielas apgaismojums Aglonā”.
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Zemes vērtības svārstības izveidojušās, galvenokārt veiktās salīdzināšanas rezultātā ar
VZD reģistra datiem.
Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem 2013. gadā

Institucionālā sektora
nosaukums
B
Zeme, ēkas un būves
Nedzīvojamās ēkas
Nefinanšu
komersanti
Mājsaimniecības
Mājsaimniecības
apkalpojošās organizācijas
Zeme zem ēkām un
būvēm
Nefinanšu
komersanti
Pārējā zeme
Mājsaimniecības

Saņemamās nomas maksas sadalījums pa termiņiem
(naudas plūsma) (kur n-pārskata gads)
kopā
(2.+3.+4.+5.
n+1
n+2
n+3
n+4
>n+5
+6.)
1
2
3
4
5
6
29
57 770 7 869 7 869 6 374 5 732
926
28
45 909 4 799 4 799 3 906 3 745
660
22
35 746 3 652 3 652 2 759 2 759
924
9 260
926
926
926
926 5 556
903

221

221

221

60

180

4 028

1 061

1 061

853

687

366

4 028
7 833
7 833

1 061
2 009
2 009

1 061
853
2 009 1 615
2 009 1 615

687
1 300
1 300

366
900
900

15. tabula
Aglonas novada domes kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās (latos)
Kapitālsabiedrības Reģistrācijas Kapitāla Kapitāla Kapitāla
nosaukums
numurs
daļu
daļu
daļu
skaits
skaits
vērtība
01.01.
31.12.
01.01.2013.
2013.
2013.
SIA „Cirīšu HES” 41503029437
62618
62618
62618
SIA „Preiļu
40003244761
21487
25056
21487
slimnīca”
SIA „Atkritumu
41503029988
15
15
9075
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību
organizācija”
Kopā
93180
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Kapitāla
daļu
vērtība
31.12.2013.
62618
25056
9075

96749
16. tabula
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Aglonas novada domes kapitāla daļu vērtība 2013. gada beigās, salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājusies par 3569 latiem, jo SIA „Preiļu slimnīca”
2013. gadā ir reģistrējusi Uzņēmumu reģistrā Aglonas novada domes kapitāla daļu
palielinājumu par iepriekšējos periodos (2011. un 2012. gadā) veikto maksājumu summu
ERAF projekta līdzfinansēšanai. Pašvaldības finansiālo darbību šī līdzdalība nepasliktina,
jo Aglonas novada dome 2013. gadā nav veikusi līdzdalības maksājumus un arī 2014.
gadā neplāno veikt. 2013. gada 16. maijā Aglonas novada dome pieņēma lēmumu
(prot.Nr.8, &14) par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu atsavināšanu, bet uz pārskata
iesniegšanas brīdi atsavināšana vēl nav notikusi.
Līdz ar to 2013. gada beigās Aglonas novada domes kapitāla daļu vērtība SIA „Cirīšu
HES” ir 62618 lati jeb 40%, SIA „Preiļu slimnīca” 25056 lati jeb 5.097%, SIA
„Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 9075 lati jeb
2.73%. Kopējā Aglonas novada domes kapitāla daļu vērtība kapitālsabiedrībās
31.12.2013. ir 96749 lati.

4. Pasākumi teritorijas plāna īstenošanā
2010. gada 21. decembrī tika noslēgta vienošanās ar Valsts reģionālo attīstības
aģentūru par Eiropas Sociālā

fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un

nodarbinātība” 1.5. prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma
“Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas
kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības

plānošanas

kapacitātes

paaugstināšana”

projekta

Nr.

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” īstenošanu.
Projekta ietvaros tika izstrādāti 3 plānošanas dokumenti: Aglonas novada attīstības
programma, teritorijas plānojums un ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
1. Aglonas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam apstiprināta 2012. gada 28.
jūnijā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr.9. 9.§). No 2011. gada 5. decembra līdz
2012. gada 9. janvārim notika Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2019. gadam
1. redakcijas sabiedriskā apspriešana. 2012. gada 3. un 4. janvārī sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes tika rīkotas Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas un Aglonas ciemos.
2. Aglonas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš
tika noteikts no 2012. gada 10. augusta līdz 2012. gada 10. oktobrim. Sabiedriskās
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apspriešanas sanāksmes notika 2012. gada 24. augustā Priežmales, Šķeltovas ciemos, kā
arī 2012. gada 30. augustā Grāveru un Aglonas ciemos. Rakstiskus priekšlikumus un
iebildumus par teritorijas plānojuma 1. redakciju varēja iesniegt līdz 10.10.2012. Aglonas
novada dome saņēma 54 iesniegumus no privātpersonām un juridiskām personām par
Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1. redakciju. Ar Aglonas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1. redakciju iepazinās un sniedza
atzinumus 16 valsts institūcijas un 6 kaimiņu pašvaldības. Sabiedriskās apspriešanas laikā
tika organizētas vairākas Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam darba
grupas sanāksmes, kur tika analizēta un vērtēta Aglonas novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam izstrāde un galvenie uzdevumi, mērķi, saturs to izpēte un
likumdošanas ievērošana.. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam
izstrādes norises gaitu tika ievietotas 12 publikācijas pašvaldības mājaslapā un
laikrakstos.
Aglonas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana tika
izsludināta no 2013. gada 04. aprīļa līdz 2013. gada 25. aprīlim. Sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes notika 2013. gada 19. aprīlī Šķeltovas, Grāveru, Priežmales un
Aglonas ciemos
Aglonas novada teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam apstiprināts 2013. gada 28.
augustā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 18.17.§). Pamatojoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 19. novembra vēstuli Nr.
15.18-1e/11220, saistošie noteikumi Nr.10 „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.–
2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir
īstenojami ar 2013. gada 19. novembri.
3. Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam apstiprināta 2013.
gada 27. decembrī Aglonas novada domes sēdē ( protokols Nr. 26. 15.§). Par plānošanas
dokumenta izstrādes gaitu tika ievietotas 5 publikācijas pašvaldības mājaslapā un vietējos
laikrakstos.
Attīstības stratēģijas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana tika izsludināta no 2013. gada
1. augusta līdz 2013. gada 29. augustam. Sabiedriskās apspriedes sanāksmēs tika
organizētas 2013. gada 26. augustā Šķeltovas, Grāveru, Kastuļinas un Aglonas ciemos.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kas nosaka plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu,
mērķi, prioritātes, ekonomisko specializāciju, novada funkcionālās saites un telpiskās
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attīstības perspektīvas.
Stratēģijas pamatmērķis ir uzlabot dzīvi gan esošajai, gan arī nākamajām paaudzēm. Ar
ilgtspējīgu attīstību tiek saprasta tāda pieeja, kas risina esošās paaudzes vajadzības,
līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus
nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu, lai nemazinātu
nākamo paaudžu vajadzību risināšanas iespējas.
Stratēģijā iestrādātā vīzija:


Aglonas novads 2037. gadā ir garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas, saliedētas,
latgaliskas lauku kopienas centrs. Par svarīgāko un prioritāri nozīmīgāko
ekonomisko nozari Aglonas novadā ir izvirzāma sakrālā tūrisma nozare.



Aglonas kopiena ir elastīga, dinamiska un sakņo sevi tradīcijās. Tā ir lepna par
savu kultūras mantojumu un dabas ainavām.



Aglonas novada pašvaldība pilnībā nodrošina pakalpojumus un sociālo atbalstu
visiem novada iedzīvotājiem.



Aglonas novads ir vieta, kur izglītojamie var iegūt kvalitatīvu izglītību, vismaz
30-40% jauniešu atgriežas dzīvot pēc augstākās izglītības iegūšanas, kā arī visas
vecuma grupas var attīstīt savas profesionālās, sabiedriskās un radošās prasmes.
Novada iedzīvotāju karjeras ir stabilas, novada kopējais ekonomiskais profils ir
stabils, un iedzīvotāju pārticības līmenis ir augšupejošs. Novadā var atrast
darbavietas arī izglītoti un kvalificēti iedzīvotāji. Novada iedzīvotāji uztur
Latgales lauku vidi.



Novads ir saimnieciski aktīvs. Resursi, dabas ainavas un citas novada
priekšrocības aktīvi izmanto privātais sektors, lai radītu ekonomiskās vērtības –
produktus un pakalpojumus.

Ar apstiprinātajiem Aglonas novada plānošanas dokumentiem var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.aglona.lv sadaļas „ Novada Dome” apakš sadaļā „Attīstības plānošana”.
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5. Līdzdalība sadarbības projektos
Aglonas novada dome 2013. gadā aktīvi piesaistīja Eiropas Savienības
struktūrfondu (ERAF, ELFLA,ESF, ES, SF, ZIVJU FONDS) un citu finanšu avotu
līdzekļus, sekmējot Aglonas novada attīstību, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanu un
jaunu investīciju piesaisti novada teritorijai (skat. Pielikumu Nr.2).
Aglonas novada dome iesaistās dažādu sadarbības projektu realizēšanā, kuros ir gan kā
sadarbības partneris, gan kā vadošais partneris.
Projekta iesniedzējs / partneris: Eiroreģiona
"Ezeru zeme" Latvijas birojs / Aglonas novada
dome
Projekta
nosaukums:
Veselīga
dzīvesveida
popularizēšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežu
reģionos
Projekta mērķis:
Uzlabot veselību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Latvijas
un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot aktivitāšu iespējas, brīvā dabā.
Projekta finansētājs: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programma.
Projekta finansējums Aglonas novada domei 56 109, 60 EUR (90 % - LAT - LIT
programma, 5 % - pašvaldības finansējums, 5 % - valsts finansējums).
Projekta rezultāti: Aglonā tika izveidota slēpošanas un nūjošanas trase, kā arī
iegādāts inventārs, lai veicinātu veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2013.-31.08.2014.
Projekta iesniedzējs / partneris: Eiroreģiona
"Ezeru zeme" Latvijas birojs / Aglonas novada
dome
Projekta nosaukums: Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru
zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana
ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pierobežas teritorijās (3. solis).
Projekta mērķis: veicināt labāk integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un
ekonomisko attīstību un stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona "Ezeru zeme" teritorijā.
Projekta finansētājs: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programma.
Projekta finansējums Aglonas novada domei 11482,80 EUR (90 % - LV-LT-BY
programma, 5 % - pašvaldības finansējums, 5 % - valsts finansējums).
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Projekta rezultāti: Uzlabota Eiroreģiona "Ezeru zeme" 27 pašvaldību kapacitāte,
īstenojot pārrobežu sadarbības projektus; aktivizēta Eiroreģiona "Ezeru zeme" ilgtspējīgas
attīstības kopīga stratēģiskā plānošana periodam 2013. - 2018., kā arī stiprināta
Eiroreģiona "Ezeru zeme" pārrobežu sadarbības struktūras administratīvā kapacitāte.
Projekta īstenošanas termiņš: 2013.01.03.-2014.31.08.
Projekta iesniedzējs / labuma guvējs:: Latgales
Plānošanas reģions / Aglonas novada dome
Projekta nosaukums: Tūrisma attīstības veicināšana
Latgales-Utenas - Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA
DVINA 2)
Projekta mērķis: veicināt tūrisma attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionā,
izmantojot kopēju pārrobežu pieeju tūrisma eksporta un produktu sekmēšanā un
sadarbības veicināšanā starp tūrisma sektora speciālistiem.
Projekta finansētājs: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programma.
Projekta finansējums: 1 789 387 EUR. (90% - LV-LT-BY programma, 5 % - pašvaldības
finansējums, 5 % - valsts finansējums).
Projekta rezultāti: izstrādāti 10 pārrobežu LV-LT-BY tūrisma maršruti, novadīti 3 kopēji
semināri, izstrādāts un publicēts partnerreģionu tūrisma piedāvājums un kopēja pārrobežu
tūrisma karte. LV-LT-BY pārrobežu reģions pārstāvēts un popularizēts 8 tūrisma izstādēs
Rīgā, Viļņā, Hamburgā, Minskā un Sanktpēterburgā. Izstrādātas un publicētas 5 izvēlēto
tūrisma pārrobežu maršrutu brošūras. Uzlaboti un aktualizēti 3 kopēji tūrisma portāli
(www.latgale.lv, www.belladvina.com, www.balticlakes.com), organizētas 3 promotūres
tūrisma operatoriem. Rīkoti 6 kopēji festivāli, 3 kopēji tūrisma forumi, noslēguma
konference Daugavpilī, kopā iesaistīti 6700 dalībnieki. Labiekārtoti 16 publiskās atpūtas
objekti LV-LT-BY pārrobežu reģionā, nodrošināts biroja aprīkojums un tehnika Latgales,
Utenas un Vitebskas reģionu tūrisma informāciju centros un birojos labākai tūrisma
pakalpojumu sniegšanai, iepirktas un uzstādītas 964 tūrisma norādes un stendi iesaistītajā
LV-LT-BY teritorijā.
Aglonas novada ieguvums - tūrisma informatīvās norādes un stends bukletiem
Projekta īstenošanas termiņš: 02.2012. - 02.2014. (24 mēneši).
Projekta iesniedzējs / labuma guvējs: Latgales Plānošanas
reģions / Aglonas novada dome
Projekta nosaukums: Tūre pa Latgali un Pleskavu
Projekta mērķis: Attīstīt sadarbību un izveidot patstāvīgu tīklu
tūrisma nozarē starp Latgales reģionu un Pleskavas apgabalu.
Projekta finansētājs: Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta finansējums: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90% - ESTLATRUS programma,
10% -partneru līdzfinansējums.
Projekta rezultāti: 5 starptautisko tūrisma maršrutu izstrāde; 8 radošo darbnīcu
organizēšana. 19 uz ūdens resursiem balstītu atpūtas vietu labiekārtošana Latgalē un 7
vietas Pleskavas apgabalā; 13 tūrisma objektu informatīvo stendu uzstādīšana; 195 boju
izvietošana Latgales ezeros; 13 informatīvo zīmju uzstādīšana pie tūrisma objektiem
Latgalē. Aglonas novadā - aprīkojuma piegāde un uzstādīšana tūrisma – atpūtas vietas
labiekārtošanai pie Cirīša, Jazinkas un Šķeltovas ezeriem.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2012. - 01.01.2014.
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekta īstenotājs – Latvijas Universitāte
Projekta nosaukums: Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei
Projekta mērķis: - Izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs,
veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos
sabiedrībā.
Projekta finansētājs: Eiropas Sociālais fonds
Projekta finansējums 1 600 000 LVL (ESF finansē 85% - 1 360 000 LVL, Latvijas
valsts finansē 15% - 240 000 LVL)
Projekta rezultāti: Sadarbības partneri – 15 pašvaldības 5 Latvijas plānošanas reģionos
ar 24 pilotskolām, tostarp arī Aglonas vidusskola. Izzināta, modelēta, aprobēta un
izvērtēta sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēma 13 – 25 gadus
veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to
jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu
profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti,
attīstot atbalsta sistēmu, paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni
Projekta rezultāti: Izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināts sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaits 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs,
veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos
sabiedrībā.
Projekta īstenošanas termiņš: 03.01.2011. – 30.04.2014.
Projekta iesniedzējs: Aglonas novada dome
Projekta
nosaukums:
„Kulinārijas
pakalpojumu
uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz
kulinārā mantojuma koncepciju (BELLA CUISINE)”
Projekta mērķis: Uzlabot kulināro nozari Latgales
un Vitebskas reģionos, balstoties uz kulinārā mantojuma koncepciju, paaugstinot
ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti un veicinot tradicionālās virtuves turpmāko
attīstību.
Projekta finansētājs: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programma
Projekta finansējums Aglonas novada domei 39460, 50 EUR (90% - LV-LTBY programma, 5 % - pašvaldības finansējums, 5 % - valsts finansējums)
Projekta rezultāti: Tiks izstrādāts kopīgs BELLA CUISINE kulinārā mantojuma
maršruts. Tiks veiktas vairākas aktivitātes Latgales un Vitebskas reģionu kulinārā
mantojuma popularizēšanai. Tiks apmācīti 120 ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji, 118 no
tiem piedalīsies 4 mācību vizītēs uz Zviedriju, Latviju un Lietuvu. Tiks organizēti dažādi
pasākumi, no kuriem nozīmīgākie būs 4 pārtikas festivāli. Vitebskas apgabals iegūs dalību
Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Tiks izveidots Starptautiskais BELLA CUISINE centrs.
Projekta īstenošanas termiņš: 03.2013.-08.2014. (18 mēneši)
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6. Komunikācija ar sabiedrību
Sabiedrisko attiecību speciālista galvenais uzdevums ir nodrošināt procesu, kas ir
vērsts uz apmaiņu ar informāciju, saikni starp pašvaldību un sabiedrību. Ar plašsaziņas
līdzekļu starpniecību sabiedrība tiek informēta par aktuālajiem notikumiem Aglonas
novada pašvaldības darbā.
Pašvaldība uztur savu www serveri, uz kura izvietota novada interneta vietne
www.aglona.lv, kurā var iepazīties ar Aglonas novada domes pieņemtajiem lēmumiem,
izdotajiem saistošajiem noteikumiem, ar domes sēžu protokoliem, aktualitātēm, kā arī
izlasīt «Aglonas novada vēstis» visus numurus. Ar interneta starpniecību iedzīvotāji
informāciju var saņemt ātrāk un ērtāk bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no domes
darba laika, iedzīvotāja atrašanās vietas.
Kopš 2010. gada tika izdots ikmēneša izdevums «Aglonas novada vēstis», kuru
novada iedzīvotāji saņēma 1 x mēnesī. 1000 eksemplāri (600 latviešu valodā un 400
krievu valodā) tika izdalīti bez maksas Aglonas novadā – pagastu pārvaldēs, veikalos,
bibliotēkās u.c. vietās. Aglonas ciema iedzīvotāji avīzi saņem pastkastītē. Avīzē iekļauto
informāciju lasa arī laikraksta abonētāji (aptuveni 5000) gan Krāslavas novadā, gan
Dagdas novadā, gan Aglonas novadā.
No 2013. gada oktobra klajā laista jaunā versijā Aglonas novada domes
informatīvais izdevums „Aglonas novada vēstis”, kas skatāms latviešu un daļēji krievu
valodās. Izdevums par domes sēdēs skatītajiem lēmumiem, projektu norisēm, attīstības un
plānošanas ziņas, novada kultūras un sabiedrības aktualitātes, sludinājumi. Izdevums
pieejams Aglonas novada domes 1.stāvā, pagastu pārvaldēs, Aglonas novada bibliotēkās,
Aglonas aptiekā u.c.
Laika posmā no 2013. gada janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim tika
sagatavotas un ievietotas 609 aktualitātes Aglonas novada domes mājaslapā
www.aglona.lv.
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LRT ir viens no risinājumiem, kā paplašināt informatīvo telpu, sekmēt un
nodrošināt

sabiedrības informētību par pašvaldības aktualitātēm un svarīgiem

jautājumiem. LRT ir veiksmīga sadarbība ar LTV1, tāpēc nozīmīgākie sižeti tiek rādīti arī
tur. Sadarbībā ar Latgales Reģionālo televīziju nodrošināti 20 sižeti pārraidīšanai ēterā.
Sabiedrisko attiecību speciālists savus uzdevumus veic sadarbībā ar Aglonas
novada domes nodaļām, struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm, kas nodrošina ar visu
nepieciešamo informāciju.

Aglonas novada domes mājaslapā aktualitāšu sadaļā tika

sistemātiski ievietota noderīga informācija iedzīvotājiem, informācija par plānotiem un
notikušiem pasākumiem, aktuālām tēmām, kā arī regulāri papildināta vai atjaunota
informācija.
Iedzīvotāju atbalsts un sadarbība 2013. gadā
Aglonas novada kolektīvi piedalījās lielākajā Latvijas kultūras notikumā – XXV
Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.
ELFLA projekta “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā” ietvaros sakārtota
Aglonas ciema Livdānu ielas infrastruktūra, uzlabojot satiksmes organizāciju gan ciema
iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Veikta tilta Sakova – Akmeneica renovācija.
Realizējot projektu “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana
un būvniecība”, Jaunaglonā rekonstruēts, sabiedriskā transporta apstāšanās laukums
Rušonas ielā, uzstādīts autobusu pieturas paviljons, uzbūvēta ietve ar bruģa segumu.
Pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā” I kārtas realizācija. Izbūvēts jauns artēziskais urbums, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, 1125 m kanalizācijas tīklu. Veikta Grāveru pamatskolas kanalizācijas
sistēmas savienošana ar kopējo kanalizācijas tīklu.
Pirms Līgo svētkiem Grāveros atklāta brīvdabas estrāde. Grāveru pamatskolā
realizēts Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts „Turpini
mainīties!” Daudzfunkcionālā sabiedriskā centra darbības ietvaros notikuši daudzveidīgi
pasākumi un nodarbības.
Aglonas internātvidusskolas skolēni piedalījās starptautiskajā krievu valodas
konkursā, uzvarētājiem bija iespēja jūliju pavadīt starptautiskajā nometnē, kā arī doties
nedēļu garā ekskursijā pa Krieviju.
Aglonas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Universitāti īstenoja ESF projektu
“Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto
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jauniešu atbalsta sistēmas izveide”, kas veicināja jauniešu drošību, atbildību un
savstarpējo cieņu. Tika izstrādāti jauni skolas iekšējās kārtības un uzvedības noteikumi.
Jūlija sākumā projekta „Heritage Latvia” ietvaros Šķeltovas pamatskolā viesojās
Amerikas latviešu apvienības jauniešu grupa, kas iepazina savu senču dzimtās vietas.
Novadā jaunieši apguva jaunas iemaņas, zināšanas un prasmes, piedaloties
konkursos, olimpiādēs, kā arī jaunsargos un mazpulkos.
Jūlijā Aglonas gleznainā Cirīša ezera krastos aizritēja skaists, veselīgi sportisks un
atraktīvs pasākums ģimenēm “Cīrīša ezera vilinājums”. Pludmalē uzstādītas jaunas koka
konstrukcijas, ierīkota izzinošā taka. Svētkos azartiski priecēja ātrumsacensības ar airu
laivu, orientēšanās pa ezeru ar kanoe laivām, sievu nešanas, zorbings “Atbrīvo savu
iekšējo kāmi” un zābaka mešanas sacensības, kā arī citas nodarbes.
Veselīga dzīvesveida veicināšanai septembrī atklāta slēpošanas un nūjošanas 1450
metrus garā trase. Iegādāts arī sporta inventārs un sniega motocikls slēpošanas trases
ierīkošanai ziemā.
Īstenojot projektu „SAC „Aglona” telpu rekonstrukcija radošo darbnīcu
izveidošanai un pilnveidošanai”, veikti saimniecības telpu rekonstrukcijas darbi, iegādātas
mēbeles un IT aprīkojums. Projekta „Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona”
iemītnieku veselīga uztura un māju sajūtu radīšanai” gaitā iestādīts daudzveidīgu šķirņu
augļu dārzs.
Aglonā nevien dzied, sporto, atjauno un uzlabo infrastruktūru, te arī top Latgalē
garšīgākās tortes. A./s. „Staburadze” rīkotajā akcijā „Latvijas Mājas tortes 2013” par
Latgales labāko atzīta Aglonas novada lauku mājas “Upenīte” pavāres Ērikas
Križanovskas ceptā Latgales kāzu torte. Uzvarētājas recepti „Staburadze” apņēmusies
iekļaut savā sortimentā. Pēterdienā Aglonā notika arī saldākais un krāsainākais Latgales
reģiona sarīkojums – Latgales Lauku tortes konkurss, kurā 11 dalībnieki prezentēja no
lauku

labumiem

ceptās

tortes.

Janvāra nogalē Daugavpilī notikušajā VII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā
piecas godalgas ieguva aglonieši.
Savukārt maijā Aglonas bazilikas Baltajā zālē notika desmitais jubilejas konkurss
„Dziedu Dievmātei”, kuru ik gadu rīko Aglonas bazilikas Kora skola. Muzikālo
vēstījumu

Dievmātei

veltīja

66

dziedātāji

no

15

Latvijas

skolām.

Aglonas Maizes muzejs aicināja uz Latgales amatnieku KIRMAŠU (gadatirgu) astoto
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gadu pēc kārtas. 2013. gadā svētkiem tika piedēvēta īpaša nozīme, jo tika atklāta Gūdu
saimineiču sāta.
Jautrā un sportiskā gaisotnē augustā aizritēja sestā gadskārtējā velodiena “Ar
veļiku pa Aglyunu”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 velomīļu.
Augusta akcijā “Labie darbi” par Aglonas biedrības “Ideju strops” projektu
“Tūrisma resursu punkta izveide Aglonā” 7451 balsotāju balss tuvināja Aglonas bērnus
un jauniešus sen lolotam sapnim.
Biedrība „Ilzes krasti” realizējusi projektu „Rotaļu laukuma atjaunošana Aglonas
novada Kastuļinas pagastā”, kā rezultātā Kastuļinas pagasta bērniem ir izveidots jauns
rotaļu laukums.
Šķeltovas biedrības ,,Alksniena” projekts “Sakopts un tīrs Šķeltovas ciems”
uzlabojis ciema koptēlu, izveidojot akmensdārzu, ciema nosaukuma plāksni, izkarot
krāšņos puķu podus uz centrālās ielas gaismas laternām.
Lai sekmētu labklājības izaugsmi un mazinātu sociālās atstumtības risku Aglonas
novadā, iesaistot radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar
bērniem, Aglonas biedrība “Neaizmirstule” projekta “Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas
novadam” ietvaros organizējusi dažādas konsultācijas un hobijnodarbības.
Ar biedrības “Mēs Grāveriem” iniciatīvu Grāveru ciemā tika uzstādīts un iesvētīts
piemineklis karavīriem, kuri gājuši bojā 1812. gada karā.
Aglonas pašvaldība domājusi arī par II pasaules kara karavīru kapu sakārtošanu.
Sadarbībā ar Krievijas Federācijas konsulātu Daugavpilī atjaunoti II pasaules karā kritušo
padomju karavīru kapi Priežmalē.
Sporta skola sadarbībā ar pašvaldības sporta organizatoru rīkoja futbola, florbola,
telpu futbola, spiningošanas un zemledus makšķerēšanas sacensības. Jūnijā jau trešo reizi
tika rīkota Līgo regate, tajā piedalījās 16 komandas.
Augustā tika pabeigti projekta “Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas
pagasta Aglonas novadā” rekonstrukcijas darbi. Vecais koka segums nomainīts uz
kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu betona – gumijas segumu.
Projektā „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām” veikta valsts standarta
realizācijai nepieciešamā inventāra iegāde.
Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 2013. gadā organizēja
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seminārus Aglonā sadarbībā ar LLKC Preiļu un Krāslavas nodaļu, LPR Struktūrfondu
informācijas centru, VID NP Preiļu klientu apkalpošanas centru, LLKC MKC
Dienvidlatgales reģionālo nodaļu, Hipotēku banku, Latgales Uzņēmējdarbības centru,
”Preiļu partnerību”, Preiļu biznesa inkubatoru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām,
kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu, tūrisma aktivitāšu veicināšanu, valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2013. gadā, par atbalsta programmām uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai, augu aizsardzību, EIRO ieviešanu, izmaiņām nodokļu
likumdošanā,

par

esošām

un

plānotām

programmām

nelauksaimnieciskajā

uzņēmējdarbībā, par projekta rakstīšanas pamatnosacījumiem, jauniešu un NVO atbalsta
programmām.
Ar UAC atbalstu Aglonas uzņēmēji piedalījās ar savu produkciju starptautiskajā
tūrisma izstādē „Balttour 2013”, ”Riga food-2013”, Latgales dienās Pēterburgā,
reģionālajos un vietējos tirdziņos.
2013. gadā pārrobežu projektu ietvaros labiekārtotas 3 peldvietas – Aglonā,
Grāveros, Šķeltovā un notika sporta un atpūtas pasākums ģimenēm „Cirīša ezera
vilinājums (LV-EE-RUS programmā „TOUR”) kā arī Aglonas novadā izveidoti 6
tematiskie ciemi, kā jauns tūrisma produkts (VILLAGE HERITAGE „Tematiskie ciemi:
jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”).
Pārrobežu projektu ietvaros uzņēmējiem bija piedāvātas bezmaksas apmācības,
motivācijas semināri un pieredzes apmaiņas braucieni uz Poliju, Lietuvu, Baltkrieviju.
Sadarbībā ar Latgales Uzņēmējdarbības centru Aglonas uzņēmēji nodibināja
kontaktus ar savas nozares partneriem Polijā.
Piedaloties projektā „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro
uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” bez maksas tika apmācīti 4
uzņēmumu 12 darbinieki.
Sadarbība ar Nemateriālā kultūras mantojuma centru organizētas amatnieku
meistarklases ”Satiec savu meistaru” pie 4 Aglonas novada uzņēmējiem
Notiek aktīva sadarbība ar Preiļu partnerību par mazo grantu konkursu, Aglonas
novadā 2013. gadā tika atbalstīti 4 projekti.
Realizēts ELFLA projekts „Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonā un Jaunaglonā”.
Sadarbība ar TAVA īstenots projekts „Atklāj Latviju no jauna”.
Uzņēmējiem dota iespēja reklamēties novada mājaslapā, bukletos, regulāri tiek
2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

43

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

7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Turpinot 2013. gadā iesāktos Aglonas novada sakopšanas darbus,
apzaļumojot un labiekārtojot sabiedriskās teritorijas, 2014. gadā tiks sakārtota Aglonas
novada tūrisma informācijas centra teritorija un radīta estētiski pievilcīga un sakopta vide
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
2014. gadā plānots iesaistīt Aglonas novada jauniešus dažādās projekta aktivitātēs:
radošajās darbnīcās, sporta pasākumos, ekspedīcijās, nodrošinot arī dažādu speciālistu
konsultācijas u.c. aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu iemaņu apzināšanu un jaunu prasmju
apguvi.
2014. gadā plānots veikt zivju resursu kvalitātes uzlabošanu Aglonas novada Ilzas,
Karašu un Saviņu ezeros, ielaižot ūdenstilpēs līdaku mazuļus.
2014. gadā tiks uzsākti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi Aglonas,
Jaunaglonas un Grāveru ciemos.
SAC „Aglona” ēkai 2014. gadā veiks jumta nomaiņu kā arī tiek plānota racionāla
neapsaimniekoto telpu izmantošana - tiks, iespējams, izveidota jauna veļas māja un mīkstā
inventāra noliktava.
2014. gadā plānots aktualizēt tehnisko projektu Aglonas pirmsskolas izglītības
iestādes piebūves ēkas celtniecībai, kā arī veikt jumta nomaiņu Priežmalas pamatskolā.
Aglonas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA)2014.
gada vasarā nodrošinās 20 Aglonas novada skolēniem nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā - no 1. jūlija līdz 29. augustam. Jaunieši vecumā no 15 gadiem varēs
iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi.
2014. gadā tiks uzsākta 2014. - 2020. plānošanas perioda izsludināto projektu
konkursu apguve.
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SIA “AKTĪVS M AUDITS”
Reģ.Nr.42403014203, Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601 Tālr./fakss +371 64622151, e-pasts: aktivsm@inbox.lv




NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AGLONAS NOVADA DOMEI

Nr.

4/13A

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013.
gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2013. gada finanšu
pārskats ietver:


2013. gada 31. decembra pārskatu par PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1
"Bilance",



2013. gada pārskatu par PAŠVALDĪBAS darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.43,



PAŠVALDĪBAS pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.41,



PAŠVALDĪBAS naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta
noteikumu Nr. 1115 „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 finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas
patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu
iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu 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.


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
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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
grāmatvedības uzskaites 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 PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tā darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
nosacījumiem.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots konsolidētā
gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības
starp šajā vadības ziņojumā un 2013. 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
marija.aktivs@inbox.lv
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Domes lēmums
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PIELIKUMI
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Projekti Aglonas novadā 2013. gadā
N.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

1.

Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana
Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās
Nr.!DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001
Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas
pagasta Aglonas novadā Nr.11-03-LL22-L413101000004
Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes
ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā
Nr.12-03-LL22-L413201-000001
Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu
infrastruktūras sakārtošana un būvniecība Nr.1103-L32100-000017
Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā Nr.1103-L32100-000084

ESF

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada
Aglonas ciemā Nr.11-03-L32100-000228
Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu,
Pakalņa, Ilzes ezeru zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas
novadā Nr.12-03-LL12-L413101-000011
SAC “Aglona” telpu rekonstrukcija radošo
darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai Nr.12-03LL12-L413202-000007
Turpini mainīties Nr.36
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs

Projekta
Kopējā summa Līdzfinansēju
realizācijas laiks
LVL/ EUR
ms

Pašvaldības
finansējums

40325,00 LVL

100 %

0%

ERAF

21.12.201031.12.2013
2010.-2013.

326424,76 LVL

85%

15%

ESF

2012.-2014.

67554,37 LVL

100%

ELFLA

19.12.2011.27.02.2013.

14722,52 LVL

90%

10%

ELFLA

07.05.2012.23.07.2012.

13253,63 LVL

90%

10%

ELFLA

16.03.2011.27.09.2013.

162086,49 LVL

90%

10%

ELFLA

26.04.2011.31.07.2013.

313857,54 LVL

90%

10%

ELFLA

11.11.2011.10.11.2013
08.2012.-03.2013.

44850,01 LVL

90%

10%

3143,20 LVL

2576,39

PVN
566,81

17.07.2012.5.09.2013.
17.07.2012.29.08.2013.

3628,68 LVL

90%

10%

12835,34 LVL

90%

10%

ZIVJU
FONDS
ELFLA
ELFLA

ESF

1.12.2012. 30.11.2013.

15200,00 LVL

98,7%

1,3%

Latvijas –
Šveices
programma

01.02.201231.07.2014.

10381,35 LVL

90%

10%

14.

“Bella Cuisine” Nr.LLB-2-266

15.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijas un
Baltkrievijas pierobežu reģionos (Move for life)
Nr.LLB-2-255
Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai
– kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai
un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pierobežas teritorijās (Trešais solis).
Projekta partneri.

16.

17.

“Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”

18.

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta” Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105
„Aglonas
novada
Aglonas
ciema
ūdenssaimniecības attīstības II kārta”

19.

20.

LV-LT-BY
programma
LV-LT-BY
programma

13.03.2012.12.09.2014
2013.01.03.2014.31.08.

41835,00 eiro

90%

56110,00 eiro

90%

LV-LT-BY
programma

2013.01.03.2014.31.08.

11482,80 eiro

90%

Meža
attīstības
fonds

16.05.2013. –
10.07.2013.

200,00 LVL

100%

ERAF

12.04.2012. –
11.12.2013.

213908,38 LVL

85%

15%

ERAF

25.09.2013. –
24.03.2015.

305 484,56 LVL

85%

15%

351 402 LVL

85%

15%

ERAF

5% Valsts budžets,
5% līdzfinansējums
5% valsts budžets,
5% līdzfinansējums
5% valsts budžets,
5% līdzfinansējums

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031
21.

22.

23.

“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Jaunaglonas ciemā”
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095
Sporta inventāra iegāde Aglonas novada
skolām
Aglonas internātvidusskolas
energoefektivitātes uzlabošana

ERAF

01.10.2013. –
30.01.2015.

602 662,16 LVL

85%

15%

Izglītības un
zinātnes
ministrija
KPFI

12.07.2012. 15.11.2013.

2183,70 LVL

50%

50%

230 236,24 LVL

85%

15%

Apzīmējumi:

Aglonas novada dome

Z – ziemas sezona
V – vasaras sezona

Domes priekšsēdētājs - 1

Priekšsēdētāja vietnieks - 1

Finanšu komiteja - 8

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija - 7

Komisijas:

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja -5

Iepirkumu komisija - 5

Inventarizācijas komisija - 5

Administratīvā komisija - 6

Pašvaldības administrācija
Kancelejas nodaļa - 3
Finanšu nodaļa - 7
Attīstības un plānošanas
nodaļa - 3
Dzimtsarakstu nodaļa - 2
Komunālo pakalpojumu
dienests – 29 (Z +5; V+1)
Speciālisti - 5

Pašvaldības struktūrvienības un iestādes
Teritoriālās struktūrvienības

Priežmalas Feldšeru –
vecmāšu punkts - 1

Aglonas centrālā
bibliotēka - 4

Aglonas vidusskola – 28 (Z+ 4; V+1)
Aglonas internātvidusskola – 31 (Z+4)

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

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

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

Grāveru
bibliotēka - 1
Šķeltovas
bibliotēka - 1

Grāveru Feldšeru –
vecmāšu punkts - 1

Aglonas novada
Uzņēmējdarbības centrs - 6

Priežmalas
bibliotēka - 1

Sociālās aprūpes centrs
„Aglona” – 28 (Z+4; V+1)

Aglonas novada
Kultūras centrs – 7
(Z+2)
Grāveru Kultūras
nams - 3
Kastuļinas
Tautas nams –
3 (Z+4)

Bērnu sociālā atbalsta centrs
„Somerseta” – 13 (Z+4)

centrs – 9 (+ pulciņu vad.)

Aglonas pirmsskolas
izglītības iestāde – 17
(Z+2)
Aglonas sporta skola - 6
Šķeltovas pamatskola – 11
(Z+2)

Sociālais dienests - 6

Bērnu brīvā laika pavadīšanas

Aglonas
bazilikas kora
skola - 7

Šķeltovas Tautas
nams – 3 (Z+2)

Priežmalas pamatskola –
17 (Z+4)

Aglonas novada būvvalde - 2

Aglonas novada bāriņtiesa - 6

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

