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Ievads 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājas uzruna. 

Labdien, cienījamie Aglonas novada domes publiskā pārskata lasītāji! 

Publiskais pārskats atspoguļo informāciju par paveikto 2015. gadā. Savā darbā 
Aglonas novada pašvaldība balstās uz vienu no nozīmīgākajiem plānošanas dokumentiem 
“Aglonas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam un Aglonas novada teritorijas 
plānojums 2012.-2024. gadam”. 

Aizvadītais gads ir bijis zīmīgs ar daudziem projektiem un darbiem, kas ir bijuši 
būtiski novada iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanā. 2015. gadā tika īstenoti un noslēgti 
trīs nozīmīgi infrastruktūras attīstības projekti, kas sekmēja kvalitatīvu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību Grāveru, Aglonas un Jaunaglonas 
ciematu teritorijās. Šo projektu realizācijas guvums ir būtisks: veikta ūdensapgādes tīku 
rekonstrukcija, kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu stacijas 
izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, jauna urbuma izbūvēšana un 
ūdenstorņa rekonstrukcija. Šogad  tika uzlabota ielu apgaismojuma infrastruktūra 
Aglonas ciemā, sekmēta energopatēriņa ekonomija un palielināta satiksmes drošība 
diennakts tumšajā laikā gan autobraucējiem, gan gājējiem. 

Lai uzlabotu satiksmes drošību ceļu krustojumā pretī Aglonas Bazilikai, 
izveidojot vienas joslas rotācijas apli ar 4 nobrauktuvēm, Aglonas novada dome saņēma 
mērķdotāciju 10 000 EUR apmērā pasākumam “Skiču projekta izstrāde T veida 
krustojumam autoceļiem V762, V636 un P62 pret Aglonas Baziliku”. 2015. gadā 
izstrādāts skiču projekts T veida krustojumam autoceļiem V762, V636 un P62 pret 
Aglonas Baziliku. 

Aglonas novada pašvaldība iesaistījās arī Zemkopības ministrijas izsludinātajā 
konkursā ar projektu “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu 
ezeros”. Rezultātā Ilzas ezerā tika ielaisti 3000 gab. līdaku zivju mazuļu, Saviņu ezerā – 
860 gab. 

 Veselīgā dzīvesveida veicināšanai Aglonas ciemā gar Cirīša ezera krastu, blakus 
estrādei un peldvietai, izveidota slēpošanas un nūjošanas trase, kā arī Aglonas novada 
Sporta centram papildināta materiāli tehniskā bāze. 

  Arī novada izglītības iestādes ir veiksmīgi realizējušas projektus, rīkojot 
tematiskas vides izglītojošas, pētnieciskas un atpūtas nometnes Aglonas vidusskolas 
un Grāveru pamatskolas skolēniem. Aglonas internātvidusskolā projekta ietvaros tika 
izveidota „Pēcpusdienas pietura” – brīvā laika pavadīšanas pakalpojums, kas ietver 
rehabilitācijas pasākumus, sociālo, radošo un digitālo prasmju pilnveidi. 
     Cītīgi strādāja pie projektiem Aglonas novada BJBLPC „Strops”, labiekārtota 
apkārtējā vide, ierīkota atpūtas vieta pie centra, izveidots sienas gleznojums centra kāpņu 
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telpā, ka arī rīkots jauniešu festivāls „Tādi esam!”, sešas meistardarbnīcas un divi 
apmācību cikli jauniešiem. 

Maijā noslēdzās Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta 
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 
īstenošana, kura ietvaros ierīkotas ugunsdrošības sistēmas 118 vispārējās izglītības 
iestādēs visā Latvijā, t.sk. arī Aglonas vidusskolā, kā arī organizētas skolēniem 
informatīvās un interaktīvās aktivitātes ugunsdrošības jomā. 
     Aglonas vidusskola ir mazo skolu reitinga „Lielā pūce” labāko pirmajā 
pieciniekā. Mūsu novada skolēni arī šogad veiksmīgi startēja valsts un starptautiskajās 
mācību priekšmetu olimpiādēs. Aglonas vidusskolas direktore un skolotāji oktobrī 
piedalījās svinīgā ceremonijā Melngalvju namā, kur Valsts prezidents R. Vējonis 
apbalvoja mācību priekšmetu starptautisko olimpiāžu uzvarētājus un viņu pedagogus. 
Aglonas vidusskolas skolēnu komanda vairākus gadus piedalās koncerna Latvenergo 
erudīcijas konkursā „eXperiments”. 2015. gadā komanda ieņēma otro vietu Latgales 
reģiona pusfinālā. Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa” un Aglonas bazilikas 
Kora skolas kolektīvs piedalījās vasarā XI skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. 
Savukārt, Aglonas vidusskolas jauniešu tautas deju kolektīvs koncertēja Ungārijā. 
Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu grupa apmeklēja Pueri Cantores XL kongresu-
festivālu Itālijā, piedaloties dievkalpojumos, Miera lūgšanā, dziedot dažādās Romas 
baznīcās. 
     Pašvaldība turpināja darbu ar jauniešiem un piedalījās Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) skolēnu nodarbinātības pasākumā, vasaras brīvlaikā nodrošinot 
iespēju 27 novada jauniešiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs, strādāt, iegūt darba pamatprasmes un pirmo darba pieredzi. NVA nodrošināja 
dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas – 4860.00 EUR un 972.00 EUR darba vadītājiem, pašvaldības 
līdzfinansējums – 4860.00 EUR. 

Iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšanai un kultūras pasākumu kvalitātes 
un daudzveidības attīstīšanai ELFLA projekta realizācijas rezultātā tika nomainīts 
novecojis skaņu un gaismas aprīkojums un pilnveidota materiāli tehniskā bāze 
Kastuļinas tautas namā. Īstenojot citu ELFLA projektu, tika iegādāti jauni tautas tērpi 
Aglonas bazilikas Kora skolas skolēnu korim. 

 Novada iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja piedalīties velodienu pasākumā 
„Ar veļiku pa Aglyunu”, kas pulcēja gan mazos, gan pieaugušos velobraucējus, ko 
tradicionāli rīko Aglonas vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Velomīļi”. Aglonas 
novada biedrība „Neaizmirstule” turpina veiksmīgi realizēt projektus, organizēja trīs 
vides sakopšanas talkas, vides iedvesmas darbnīcu un ideju konkursa forumu, 2015. gadā 
biedrība ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Šķeltovas pagasta biedrība 
„Alksniena” aizvadītajā gadā veiksmīgi realizēja projektus, kas deva iespēju sakārtot 
bērnu rotaļu laukumu, organizēja Lielās Talkas un sporta pasākumus, radošās darbnīcas, 
iesaistot visus ciemata iedzīvotājus. 
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Aizvadītajā gadā mēs turpinājām skaistas novada tradīcijas – Aglonas novada 
svētku svinēšana, Gada balvas pasniegšana novada labākajiem iedzīvotājiem Valsts 
svētkos, kā arī novada čaklāko uzņēmēju un lauksaimnieku godināšana. Aglonas vārds ir 
izskanējis starptautiskajās tūrisma izstādēs Rīgā un Viļņā. Statistika par 2015. gadu 
liecina, ka Aglonas novads ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem Latgalē.       
Novadu apmeklēja 314734 tūristu, kas ir par 25% vairāk nekā 2014.gadā. Aglonas 
novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu novada iedzīvotajiem, nodrošinot pabalstus 
vientuļajiem cilvēkiem, maznodrošinātām ģimenēm. 

Aglonas novada domes telpās, Somersetas ielā 34, Aglonā, septembrī sāka savu 
darbu izveidotais vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centra izveides mērķis ir 
nodrošināt publisko pakalpojumu pieejamību labiekārtotās telpās, ņemot vērā iedzīvotāju 
un uzņēmēju vajadzības atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam. Centrā ir pieejami 
ne vien pašvaldības sniegtie pakalpojumi, bet arī Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta 
dienesta, Valsts zemes dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Uzņēmumu 
reģistra pakalpojumi.  

Aglonas novada dome arī turpmāk rūpēsies par iedzīvotāju labklājību, daudz 
ieceru, ideju, projektu turpmākajam darbam. 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 
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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 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, 

LV-5304, www.aglona.lv fax 65324573, t.65324573. 
 
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.  
2015. gadā notikušas 22  Domes sēdes, no tām 12 kārtējās un 10 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  6 locekļu sastāvā, iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā, 
inventarizācijas komisiju 7 locekļu sastāvā, ekspertu komisiju 3 locekļu sastāvā, 
nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisiju 5 locekļu sastāvā un skolu direktoru 
padomi (izslēgts , 26.02.2015. sēdes protokols Nr. 4, §18.). 

 
Aglonas novada domes padotībā esošās iestādes un struktūrvienības 

 
Pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Būvvalde 
Finanšu nodaļa 
Transporta nodaļa 
Komunālo pakalpojumu nodaļa 
Lietvedības un komunikācijas nodaļa 
Juridiskā nodaļa (izslēgts, 26.02.2015. sēdes protokols Nr. 4 §18.) 
Dzimtsarakstu nodaļa 

Pagastu pārvaldes 
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Šķeltovas pagasta pārvalde 
Kastuļinas pagasta pārvalde 
Grāveru pagasta pārvalde 

Pašvaldības iestādes 
SAC "Aglona" (izslēgts, 26.02.2015. sēdes protokols Nr. 4, §18.) 
Aglonas novada bāriņtiesa 
Aglonas novada sociālais dienests 

Feldšeru punkti 
Grāveru feldšeru punkts 
Priežmalas feldšeru punkts 
Šķeltovas pagasta feldšeru punkts 

Bibliotēkas 
Aglonas novada centrālā bibliotēka 
Kastuļinas pagasta bibliotēka 
Grāveru pagasta bibliotēka 
Šķeltovas pagasta bibliotēka 

Kultūras centrs (stuktūrvienības) 
Aglonas novada kultūras centrs 
Grāveru pagasta kultūras nams (struktūrvienība) 
Šķeltovas tautas nams (struktūrvienība) 
Kastuļinas tautas nams (struktūrvienība) 

Izglītības iestādes 
Aglonas vidusskola 
Aglonas internātvidusskola 
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde 
Šķeltovas pamatskola 
Priežmalas pamatskola 
Aglonas Bazilikas kora skola 
Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola 
Aglonas Sporta centrs (no 01.01.2015. Aglonas Sporta skolas reorganizācijas rezultātā,  
12.12.2014 sēdes protokols Nr. 27, §10) 
Aglonas BJBLPC "Strops" 
 
 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” (izslēgts, Aglonas novada domes 28.01.2015. sēdes protokols Nr. 
2, 21.§). 
 
 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 
1. „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
2. Biedrība „Preiļu rajona partnerība”; 
3. Biedrība „Krāslavas rajona partnerība”; 
4. „Preiļu lauksaimnieku apvienība”; 
5. Latgales reģiona attīstības aģentūra; 
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6. Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”. 
 
 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 
 
 2015. gadā darbinieku skaits Aglonas novada domē bija - 398, no tiem līdz 30 g. 
- 29 darbinieki, no 31 līdz 39 g. - 55 darbinieki, no 40 līdz 49 g. - 100 darbinieki, no 50 
līdz 59 g. - 176 darbinieki, pēc 60 gadiem – 38 darbinieki, tajā skaitā 128 vīrieši un 270 
sievietes. 
 2015. gadā darbā tika pieņemti 77 darbinieki un atlaisti 8 darbinieki.  
 2015. gadā no jauna nav  radīta neviena darba vieta. 
 

1.2. Teritorija un iedzīvotāji 
 

1. attēls (avots: Wikipedia) 
 

Pēc administratīvā iedalījuma Aglonas novads atrodas Latgales dienvidaustrumu 
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daļā, 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 cilvēki. 
 Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā uz 2015. gada 1. jūliju bija 3935 personas: 
1946 vīrieši un 1989 sievietes. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem iedzīvotāju, skaits 
Aglonas novadā samazinās katru gadu. Lielākais iedzīvotāju samazinājums (-155) bija no 
2014. uz 2015. gadu. 
 

Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā (no 2010. līdz 2015. g.) 
 

Gads 01.01.2010. 01.01.2011. 01.01.2012 01.01.2013. 01.01.2014. 01.07.2015. 
Iedzīvotāju 

skaits 
4486 4382 4310 4194 4090 3935 

Vīrieši 2180 2138 2109 2045 2015 1946 

Sievietes 2306 2244 2201 2149 2075 1989 
1.tabula (dati no: www.pmlp.gov.lv/lv) 

 
  Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā 

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

(61%), krievi (28%), baltkrievi (5%), bet vismazāk ir poļu (2 %), čigānu un citu tautību 
pārstāvju (4%). 

 
1.diagramma (dati no: www.pmlp.gov.lv/lv  01.07.2015.) 

 
Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības  

 
 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015.g. 

Pilsoņi 4179 4081 4018 3908 3806 3677 
Nepilsoņi 286 272 261 251 237 215 

Pārējie 21 29 31 35 47 43 
2.tabula (dati no: www.pmlp.gov.lv/lv) 
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Aglonas novadā 93 % no visiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 6 % ir Latvijas 

nepilsoņi, pārējie iedzīvotāji ir 1 %. 
 

Bērnu skaits Aglonas novadā (2010. g. - 2015 g.) 
 
 No 2010. gada līdz 2014. gadam bērnu skaits Aglonas novadā pakāpeniski 
samazinājās, lielākais bērnu skaita samazinājums bija 2012. gadā, kas bija par 45 bērniem 
mazāk nekā 2011. gadā.  2015. gadā bērnu skaits, salīdzinot ar 2014. gadu, ir par 10  
bērniem mazāks. 
 

 2010. g.  2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014.g.  2015.g. 
0-6 g. 200 191 184 179 214 208 
Vīrieši 111 102 99 89 108 107 

Sievietes 89 89 85 90 106 101 

7-18 g. 554 528 490 463 398 394 
Vīrieši 266 262 248 233 207 200 

Sievietes 288 266 242 230 191 194 

Kopā 754 719 674 642 612 602 
3. tabula (dati no: www.pmlp.gov.lv/lv) 

 
Vismazāk ir bērnu vecuma grupā līdz 6 gadiem. 2015. gadā vīriešu vecumā no 0 līdz 18 
gadiem bija vairāk nekā sieviešu (par 12 vīriešiem vairāk). 2015. gadā Aglonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie (t.sk. 9 meitenes un 9 zēni). 
Salīdzinājumā ar 2014. gadu, dzimušo skaits ir par 1 bērnu mazāk. 
3 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 9 mazuļi, kā 

trešais – 5, kā sestais – 1 mazulis, 7 bērniem atzīta paternitāte. 
2015.gadā reģistrētas 29 laulības (t.sk. 5 dzimtsarakstu nodaļā, 24 Aglonas Romas katoļu 

draudzē). 54 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 4 laulātajiem – otrā laulība. 
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 6 laulību reģistros (2014.gadā arī 6 reģistros). 
2015.gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 44 miršanas reģistri -miruši 

23 vīrieši un 21 sieviete. 21 mirušajam pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 7 – 
Šķeltovas pagasts, 2 – Grāveru pagasts, 7 – Kastuļinas pagasts, 7 mirušie no citiem 
novadiem. Salīdzinājumā ar 2014.gadu, mirušo skaits ir par 7 mazāk. 

Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 12 gadījumos, 9 reģistru ierakstos veikti 
papildinājumi.  

 
1.3. Nodarbinātība 

 
Vadoties pēc NVA datiem Aglonas novadā kopā reģistrēti 420 bezdarbnieki 

(31.01.2015.), 36% bezdarbnieku bez darba bija ilgāk par gadu (1-3 gadi). Salīdzinoši 
neilgi - līdz 6 mēnešiem bez darba bija 29 % iedzīvotāju, vairāk nekā 3 gadus bez darba 
bija 21% bezdarbnieku un no 6 mēnešiem līdz gadam – 14% bezdarbnieku. 

Bezdarba līmenis Aglonas novadā 2015. gada sākumā bija 18,2 %, salīdzinot ar 
2014. gadu bezdarbnieku skaits palielinājies par 0,2 %. 
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Bezdarbnieku skaits pēc vecuma  2015. g. 

60 un vecāki

55-59 gadi

50-54 gadi

45-49 gadi

40-44 gadi

35-39 gadi

30 34 gadi

25-29 gadi

20-24 gadi

15-19 gadi

10

23

21

33

25

15

7

11

12

2

3

17

22

14

10

4

4

3

3

6

12

19

14

12

7

3

3

1

7

17

18

14

17

11

3

5

10

2

Bezdarbnieku skaits

Ga
di

Aglonas pagasts Grāveru pagasts Kastuļinas pagasts Šķeltovas pagasts

 
2. diagramma 

 
Pārskata gadā visvairāk bezdarbnieku bija Aglonas pagastā (38%) un Šķeltovas 

pagastā (25%). Līdzīgs bezdarbnieku skaits ir  Grāveru pagastā (19%) un Kastuļinas 
pagastā (18%).  

2015. gadā lielākais bezdarbnieku skaits Aglonas novadā bija vecumā no 50 
līdz 54 gadiem – 80 bezdarbnieki, no 45 līdz 49 gadiem – 75 bezdarbnieki, no 55 līdz 59 
gadiem - 69 bezdarbnieki, no 40 līdz 44 gadiem - 64 bezdarbnieki, no 35 līdz 39 gadiem - 
37 bezdarbnieki, no 20 līdz 24 gadiem un no 60 un vecāki - 26 bezdarbnieki, no 25 līdz 
29 gadiem – 22 bezdarbnieki, no 30 līdz 34 gadiem - 17 bezdarbnieki un no 15 līdz 19 
gadiem -  4 bezdarbnieki.  

Aglonas novadā vismazāk bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību un izglītību, 
kas ir zemāka par pamatizglītību – 3 %. Vairāk bezdarbnieku ir ar pamatizglītību – 20% 
un ar vispārējo vidējo izglītību – 17 %, bet vislielākais bezdarbnieku skaits ir ar 
profesionālo izglītību – 56%.    
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Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Aglonas novadā (2015. g.)  

4. tabula ( Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv) 
 

1.4. Uzņēmējdarbība 
 

Pēc Lursoft sniegtās informācijas Aglonas novadā uz 12.05.2015. reģistrēti 293 
uzņēmumi. 162 ( 55%) uzņēmumi darbojas aktīvi, 131 (45%) ir likvidēti. 

No kopējā Aglonas novada uzņēmumu skaita, kas 2015. gada sākumā veido 331 
uzņēmumu, lielākoties reģistrētas kā zemnieku saimniecības – 51%. 13 % ir sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību un 6 % veido individuālie uzņēmumi un komersanti. Pārējo 
uzņēmumu skaits ir mazāk par 19, jeb 5 %. 

 
Uzņēmumu sadalījumā pa tiesiskajām formām 

Tiesiskā forma Skaits % 
Biedrība 27 8 
Nodibinājums 2 1 
Individuālais komersants 19 6 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 44 13 
Iestāde 1 0 
Draudze 6 2 
Sabiedriskā organizācija 1 0 
Atklātais sabiedriskais fonds 1 0 

Kategorija 2010. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2014. g. 2015.g. 
 Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits

  
% 

Līdz 
darbspējas 
vecumam: 

572 13 % 546 13 % 527 12% 514 12% 495 12% 483 12% 

vīrieši 291  277  269  254  247  250  

sievietes 281  269  258  260  248  233  

Darbspējas 
vecumā: 

2864 64 % 2817 64 % 2787 65% 2709 65% 2649 65% 2533 65% 

vīrieši 1533  1509  1487  1440  1416  1354  

sievietes 1331  1308  1300  1269  1233  1179  

Pēc 
darbspējas 
vecuma: 

1050 23 % 1019 23 % 996 23% 971 23% 946 23% 919 23% 

vīrieši 356  352  353  351  352  342  

sievietes 694  667  643  620  594  577  
KOPĀ 

 
3935 100% 
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Tiesiskā forma Skaits % 
Paju sabiedrība 5 2 
Filiāle 2 1 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 13 4 
Pašvaldības uzņēmums 2 1 
Individuālais uzņēmums 20 6 
Kooperatīvā sabiedrība  17 5 
Zemnieku saimniecība  170 51 
Kooperatīvo biedrību savienības 
uzņēmums  1 0 

5. tabula (informācijas avots: Lursoft) 
 

Kopumā no 2011. līdz 2015. gadam vērojama tendence samazināties reģistrēto 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitam. Līdz 2015. gada 12. maijam tika reģistrētas 2 
jaunas uzņēmējdarbības formas (zemnieku saimniecības), kas ir par vienu vienību 
mazāk, salīdzinot ar 2014.gadu. 
 

Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām 
Uzņēmējdarbības formas 2011 2012 2013 2014 2015 
Individuālais komersants (IK) 3 0 2 1 0 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 6 2 5 2 0 
Zemnieku saimniecība (ZEM) 1 1 0 0 2 
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0 0 0 0 0 
Kopā 10 3 7 3 2 

6. tabula (informācijas avots: Lursoft) 
 
Aglonas novadā ir mikro un mazie uzņēmumi, vidēji lielo un lielo uzņēmumu 

novada teritorijā nav. Aglonas novada uzņēmēju galvenie darbības veidi ir 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi 
nodarbojas arī ar vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un dažādu pakalpojumu 
sniegšanu. 

Aglonas novadā reģistrētie uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu ir SIA 
ELTEX, SIA BIOPLUS, Z/S DENEVO, Z/S ILZAS, SIA KLINTS 99, SIA FOTON-D. 
 

1.5. Sociālais atbalsts 
 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu 
administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas 
novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde 
„Sociālais dienests”.  

Sociālo darbu  Aglonas novadā (Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas 
pagastos) veic  4 sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem un 1 
aprūpētāja.  
Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā 2015.gadā izlietoti 130761,47 euro.  
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 195 ģimenēm (kopā 453 
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personām). Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro. 
Garantētais minimālais ienākums 
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) 
līmeņa nodrošināšanai. 2015. gadā GMI pabalstam izlietoti 103051,00 euro. Šo pabalstu 
saņēma 169 ģimenes (kopā 342 personas). 
Dzīvokļa pabalsts 
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts  trūcīgām ģimenēm. 2015.gadā dzīvokļa pabalsta 
nodrošināšanai tika izlietoti 28,46 euro. 
Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai 
Pabalstu piešķir Aglonas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un 
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/ maznodrošinātām daudzbērnu 
ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 1671,21 euro, un 
to saņēmušas 14 ģimenes (kopā 21 personas). 
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no 
maznodrošinātām ģimenēm - 21,34 euro  vienu reizi gadā. 2015. gadā šim pabalstam 
izlietoti 170,72 euro un to saņēma  8  trūcīgas ģimenes. 
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās 
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu 
apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.  2015.gadā šis pabalsts 
tika piešķirts 5 ģimenēm, tam izlietojot 1426,31 euro. 
Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās 2015. gadā izlietoti 6390,00 euro, šo pabalstu saņēmušas 9 personas : 
- vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 384,00 euro (3 personām); 
-  vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 749,00 euro 

(3 personām); 
-  ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības – 5257,00 euro (9 

personām). 
Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 5 bērniem 2015. gadā izlietoti 9796,00 euro. 
Cita veida pabalsti: 
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 
2015.gadā šim pabalstam izlietoti 4268,70 euro - 30 ģimenēm. 
Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 
2015.gadā šim pabalstam izlietoti 56,92 euro – 2 personām. 
Asins donoru materiālais pabalsts  
2015.gadā šim pabalstam izlietoti 245,00 euro – 24 personām. 
Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā 
2015.gadā šim pabalstam izlietoti 2800,00 euro – 56 personām. 
Apbedīšanas pabalsts 
2015.gadā šim pabalstam izlietoti 707,15 euro – 5 personām. 
Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai 
2015.gadā šim pabalstam izlietoti 150,00 euro – 3 personām. 
Sociālie pakalpojumi 

Aglonas novada  SAC „Aglona” 2015.gadā tika ievietoti 6 Aglonas novada  
administratīvajā teritorijā  reģistrētie iedzīvotāji. 

Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās - 
Dagdas SAC un  bāreņu nams „Līkumi” - 2 personas,  2015. gadā izlietoti līdzekļi 
4188,03 euro.  
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2015. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 3 personām ar 
funkcionāliem traucējumiem.  

Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par 
valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikts viens novada iedzīvotājs. 

2015.gadā Sociālajā dienestā reģistrēts un veikts darbs ar 13 augsta riska 
ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus.  

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (Rasas pērles) saņēmuši 2 bērni. 
Ar  Sociālā dienesta norīkojumu Aglonas novada psihologa konsultācijas saņēma 4 
ģimenes  no tiem  6 bērni.   
 Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests 
nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „aprūpe mājās 
tika nodrošināts 18 pensijas vecuma personām. 
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek  nodrošināti asistenta pakalpojumi. Aglonas novadā  
asistenta pakalpojumus 2015.gadā saņēma 19 personas ar invaliditāti.    

Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Aglonas  novada trūcīgas 
ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču 
komplektus -  Aglonas novada sociālā dienesta telpās un pagasta pārvaldēs. Cieša 
sadarbība ir ar Viduslatgales pārnovadu fondu. Mūsu novada 6 trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes ar bērniem piedalījās projektā „Pavasara diena gadu 
baro”. Akcijā „Piepildīt sapni - 2”  piedalījās 4 Aglonas novada bērni ar īpašām 
vajadzībām, tika iegādāti portatīvie datori, velosipēdi, mobilie telefoni. 

Aglonas novada  vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas 
AES seku likvidācijas dalībnieki  saņēma  Ziemassvētku dāvanas (no Aglonas novada 
pašvaldības un Latvijas Sarkanā krusta) -  88 personas. Patīkami, ka šajā pasākumā jau 
vairākus gadus iesaistās novada izglītības iestādes un Aglonas  BJBLPC „Strops”. 
 Sadarbībā ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, 
kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 
pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2015.gadā pasākumā piedalījās 68 bezdarbnieki.  
 

1.6. Bāriņtiesa 
 
Aglonas novada administratīvajā teritorijā ir izveidota viena pašvaldības aizbildnības un 
aizgādnības iestāde – Aglonas novada bāriņtiesa, kas pieņem apmeklētājus katrā novada 
pagastā. 
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, četri bāriņtiesas locekļi. 
Bāriņtiesu apliecinājumi 
Bāriņtiesā 2015. gadā veikti 331 apliecinājumi, no tiem Šķeltovas pagastā – 71, 
Kastuļinas pagastā – 60, Grāveru pagastā – 20, Aglonas pagastā -180. 
Aizgādības lietas 
No 2015. gadā 58 pieņemto lēmumu skaita divas administratīvās lietas ir par 
aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākiem, tai skaitā divi vienpersoniski lēmumi. 
Pārskata gadā aizgādības tiesības tika pārtrauktas četru bērnu vecākiem. 
Pārskata gadā aizgādības tiesības tika atjaunotas piecu bērnu vecākiem. Četrām 
mātēm un vienam tēvam bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu neatjaunot aizgādības tiesības 
un sniegt prasību tiesā par bērnu aizgādības tiesību atņemšanu. 
Desmit bērnu vecākiem (piecām mātēm un vienam tēvam) ar tiesas spriedumu 
aizgādības tiesības tika atņemtas. 
Par desmit ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, 



2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                        16       

 

bāriņtiesa pārskata gadā ir informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo 
institūciju. Bērnu skaits šajās ģimenēs kopā ir trīspadsmit. 
2015. gadā tiesai sniegti 6 atzinumi: no tiem par paternitātes pieņēmumu apstrīdēšanu – 
2, par saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību – 2, par aizgādības tiesību pārtraukšanu – 
4, bērna dzīvesvietas noteikšanu pie viena no vecākiem – 2. 
Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība 
2015. gadā pieciem bērniem (diviem zēniem un trīs meitenēm) tika nodrošināta 
ārpusģimenes aprūpe aizbildņa ģimenē. 
Aglonas novadā 48 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 6 ir ievietoti 
audžuģimenē, 41 ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis. Viens bērns atrodas 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 
Pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu četras personas tika pirmreizēji atzītas un ieceltas 
par aizbildni. 
Aglonas novadā ir piecas audžuģimenes, kurās ievietoti sešpadsmit bērni: viens bērns ir 
no Aglonas novada, bet piecpadsmit bērni ir no citām pašvaldībām. 
2015. gadā bāriņtiesa nav griezusies neviena ģimene ar iesniegumu piešķirt 
audžuģimenes statusu. 
2015. gadā divi bērni ir nodoti adopcijā ārvalstīs. 
Visas šīs lietas ir aktīvas, ik gadu tiek pārbaudīti bērnu sadzīves apstākļi, noskaidroti 
bērnu viedokļi un citi ar bērnu aprūpi un uzraudzību saistīti pasākumi. 
Vecāki var,  ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana 
atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. 
Piecu bērnu vecāki lūdza bāriņtiesu izvērtēt un atzīt bērna nodošanu citas personas aprūpē 
Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja šāda nodošana atbilst bērna interesēm 
un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. 
Aizgādnības lietas 
Aglonas novada bāriņtiesas pārraudzībā ir 44 aizgādnībā esošas personas. Pārskata gadā 
ar tiesas spriedumu pārskatīta rīcībspēja 18 personām, 2 personas ar tiesas spriedumu 
atzītas par rīcībnespējīgām. 
Bāriņtiesa, saskaņā ar notāra sagatavoto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu 
mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam. Pārskata gadā bāriņtiesā tādas ir trīs lietas, bet 
aktīvas ir sešas lietas. 
Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība 
Kopā bāriņtiesas pārraudzībā ir desmit lietas par bērna mantas pārvaldību, iesniedzot gada 
norēķinu. 
Citas lietas 
2015. gadā atzinums tika sniegts divdesmit lietās. 
2015. gadā bāriņtiesā ir notikušas 30 bāriņtiesas sēdes, kurā ir pieņemti 58 lēmumi. 
Bāriņtiesa ir piedalījusies 20 tiesas sēdēs. 
Kopumā bāriņtiesas lietvedībā ir 130 lietas, kuras nav nodotas arhīvā. Pārskata gadā ir 
uzsāktas 12 jaunas administratīvās lietas. 
 

1.7.Kultūra un sports 
 

Kultūra 
Aglonas novadā ir 6 kultūras pasākumu norises vietas: Aglonas kultūras 

centrs, Šķeltovas tautas nams, Grāveru tautas nams, Kastuļinas tautas nams, Aglonas un 
Grāveru brīvdabas estrādes (kultūras pasākumi norisinās vasaras sezonā). 

2015. gadā Aglonas kultūras centrā kopā ir notikuši 57 pasākumi. 
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Tradicionālie svētki, ko svinam katru gadu: Valentīndiena, Lieldienas, kur tika 
uzsākta jauna tradīcija “Lieldienu zaķa skrējiens”, Līgo svētki, Bērnības svētki, kurus šajā 
gadā svinēja 17 bērni, Ziemassvētki, “Mēs - Aglonas novadam”, estrādes atklāšana, 
Latvijas Republikas 97. gadadienas pasākums, Skolotāju diena, Senioru pēcpusdiena, “ Ar 
veļiku pa Aglonu”, 5. jauniešu koncertuzvedums “Tādi esam!”, novada Koru diena, 
Aglonas novada svētki, Lielās egles iedegšana, Vecgada balle. Regulāri notiek “Donoru 
diena”.  Pēc vairāku gadu pārtraukuma tika svinēti “Pilngadības svētki”, “Pilngadnieka 
titulu” saņēma 17 jaunieši. Šogad tika svinēta “Tēva diena”, kur tika noskaidrots Aglonas 
novada “Supertētis”. Šajā gadā tika uzsākta jauna tradīcija - “Lāpu skrējiens par godu 
Lāčplēša dienai”. Sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfisku savienību “Filmas visiem un 
visur!” tiek rīkoti “Latviešu kino vakari”.  

Kopumā notikuši: informatīvie pasākumi - 2, amatieru koncerti – 15, 
amatierteātra izrādes – 3, profesionāļu koncerti – 4, leļļu izrādes – 2, cirka izrāde – 1, 
atpūtas sarīkojumi – 16, citu iestāžu, organizāciju rīkotie pasākumi – 10, filmu seansi – 4. 

Kultūras centrā darbojās 7 pašdarbības kolektīvi: 2 vokālie ansambļi – sieviešu 
vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis, jauniešu popgrupa, folkloras kopa 
“Olūteņš”, senioru deju grupa, amatierteātris un Aglonas novada Aglonas bazilikas 
jauktais koris “ASSUMPTA”. Kolektīvi aktīvi piedalās pasākumos, koncertē aiz novada 
robežām, piedalās starpnovadu rīkotajās skatēs. 

Īstenots VPF mazo grantu projekts “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kā rezultātā pie 
Aglonas KC tika uzstādītas jaunas šūpoles, 2 soliņi un miskaste. 

Šķeltovas tautas namā notikuši 15 kultūras pasākumi, kā novitāte 2015. gada 
septembrī tika rīkota "Svētdienas teātra pēcpusdiena", februārī- Meteņdiena. Šķeltovas 
TN aktīvi darbojās sieviešu vokālais ansamblis "Zvonnica", jauktais vokālais ansamblis, 
amatierteātris un mazie dejotāji "Draiskuļi". 

Kastuļinas pagasta tautas namā notikuši 15 kultūras pasākumi, svinot 
tradicionālus un populārus svētkus. Aktīvi darbojās bērnu deju kolektīvs, 
dramatiskais pulciņš, dramatiskais pulciņš pieaugušajiem un vokālais ansamblis. 

Grāveru pagasta kultūras namā notikuši 25 pasākumi, t. sk. tika svinēti valsts 
un tradicionālie svētki, rīkoti amatieru un profesionāļu koncerti/teātra izrādes, atpūtas 
sarīkojumi, citu iestāžu vai organizāciju rīkotie pasākumi. Tautas namā darbojas 4 
pašdarbības kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis, bērnu deju grupa, modernās dejas un  
amatierteātris. Grāveru pagastā darbojas līnijdeju  kolektīvs “LiDejas”, kas aktīvi piedalās 
dažādos pasākumos, starpnovadu rīkotajās skatēs, līnijdeju festivālos. Kolektīvs 
popularizē Aglonas novadu, 2015. gadā “LiDejas” viesojās Dagdas, Krāslavas, 
Daugavpils, Preiļu, Rušonas un Līvānu novados.  

 
Sports 

2015. gadā Aglonas Sporta centrā tika īstenotas 2 interešu izglītības 
programmas bērniem: “Basketbols” un “Futbols”. Pieaugušajiem Sporta centrā tika 
piedāvātas 4 nodarbības: “Nūjošana”, “Fitness”, “Trenažieru zāle”, “Futbols”. Sporta 
centra telpās no plkst. 16.00 līdz 20.00 darba dienās ir iespēja spēlēt novusu, galda tenisu, 
šahu, dambreti, mest šautriņas, izmantot trenažieru zāli. 

2015. gadā Aglonas novadā tika rīkoti vairāk nekā 23  sporta pasākumi: atklātās 
zemledus makšķerēšanas sacensības visos pagastos, turnīrs novusā, pavasara kross, 
novada kauss galda tenisā un šautriņu mešanā, orientēšanās sacensības ar laivām pa Ciriša 
ezeru, sportiski atraktīvais pasākums “Lēciens vasarā”, velodienas  “Ar veļiku pa 
Aglonu”, Līgo regate, volejbola turnīrs, atklātās pludiņmakšķerēšanas sacensības, futbola 
un strītbola turnīrs, futbola sacensības, Aglonas novada svētku ģimeņu orientēšanās 
sacensības, atklātais čempionāts spiningošanā, turnīrs futbolā, sporta pasākums “Dzīve 
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kustībā”, turnīrs telpu futbolā un florbolā. 
Aglonas novada bērni 2015. gadā aktīvi piedalījās rīkotajās sporta sacensībās gan 

Aglonas novada teritorijā, gan ārpus tā. Reģionālajās sacensības basketbolā skolēniem 
“Vidusskolu kauss” (1996.- 1998.g. zēnu un meiteņu grupām), kas norisinājās Aglonā, 
godalgotās vietas ieņēma Aglonas vidusskolas skolēni: pirmo vietu ieguva meiteņu 
komanda , bet otro vietu ieguva Aglonas vidusskolas zēnu komanda. Starptautiskajā 
futbola turnīrā ”Intersport – 2015″ (Minska) risinājās turnīrs, kurā piedalījās 
komandas no Baltijas valstīm, Krievijas un Baltkrievijas. Uz turnīru devās Daugavpils 
Bērnu futbola centra “Daugava” jaunie futbolisti t.sk. Aglonas vidusskolas 5. klases 
skolēns Vladislavs Stivriņš un Priežmalas pamatskolas 4. klases skolēns Juliāns Stivriņš. 
“Daugava” futbolisti 12 komandu konkurencē ieņēma godalgoto otro vietu. Reģionālajās 
sacensības basketbolā 1999.- 2000. g. dzimušajiem skolēniem, kas norisinājās  Līvānos 
Aglonas vidusskolas zēnu komanda ieguva otro godalgoto vietu, Aglonas meiteņu 
komanda izcīnīja pirmo godalgoto vietu. 
 

1.8. Tūrisms 
 

Aglonas novads ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem Latvijā. Novadā 
ir 63 ezeri, tai skaitā mistiskais un nostāstiem apvītais dabas liegums- Velnezers, Ciriša 
dabas parks (Natura 2000 teritorija). Aglonā atrodas vienīgais Latvijā Maizes muzejs, 
emocionālais Kara muzejs, unikālais koka skulptūru dārzs- Kristus karaļa kalns. 
Neaizmirstamu viesošanos Aglonas novadā piedāvā vairāk kā 20 tūristu mītnes ar 
dažādām aktīvās atpūtas iespējām. 
 Aglonas novada statistika tika apkopota no informācijas ko iesniedza tūrisma 
mītnes, kultūrvēstures un apskates objekti.  
 Salīdzinājumā ar 2014. gadu ir vērojams neliels tūristu skaita pieaugums. 
Vislielākais īpatsvars ir tieši iekšzemes tūristiem. Visievērojamākais tūristu skaita 
pieaugums ir kultūrvēstures un sakrālajos objektos. Ja 2014. gadā bija 250000 tūristi, tad 
2015. gada sezonā tie bija jau 314734 tūristi, kas ir par 25% vairāk. 

 

 
3.diagramma  

Tūristu skaita pieaugums vērojams arī tūristu mītnēs, amatnieku darbnīcās, 
muzejos, ekspozīcijās, apskates objektos saimniecībās, aktīvās atpūtas uzņēmumos un 
dabas objektos.  
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 Visapmeklētākie kultūrvēstures un dabas objekti 2015. gadā bija: Aglonas 
bazilika, Maizes muzejs, Velnezers, Kristus Karaļa kalns un Kara muzejs. 

Aglonas novada tūrisma informācijas konsultants sniedza informāciju 5809 
apmeklētājiem, no tiem 1186 bija ārvalstu tūristi no 23 valstīm. Apmeklētāju valstu TOP 
5- Latvija, Lietuva, Igaunija, Ungārija, Vācija.   

Liels pieprasījums ir gastronomiskajam tūrismam, par to var secināt pēc statistikas 
datiem, ko iesniedza uzņēmumi, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus.  

 
1.9.Izglītība 

Izglītības iestādes 

 
Pārskats par Aglonas novada izglītības iestāžu izglītojamo sadalījums pa mācību 

klasēm, kopīgais izglītojamo skaits uz 2015. gada 1. septembri. 

7.tabula 
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 66 bērni: līdz 5. gadu vecumam 
37 bērni, 5. gadi un vairāk -29 bērni. 
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde - Aglonas bazilikas Kora skola, kur  mācās 55 
audzēkņi. Aglonas Katoļu ģimnāzijā  mācās 11 skolēni. 
Noslēdzot 2014./2015. mācību gadu, Aglonas novadā vispārējās izglītības iestādes 
pabeidza –        47   absolventi, no tiem pamatizglītību ieguva -32  skolēni, bet vispārējo 
vidējo izglītību – 15 skolēni.              

Aglonas novada izglītības iestādes: 

 Aglonas vidusskola- 151 skolēns; 
 Aglonas internātvidusskola- 96 skolēni; 
 Aglonas Katoļu ģimnāzija -11 skolēni; 
 Priežmalas pamatskola- 46 skolēni; 
 Šķeltovas pamatskola - 42 skolēni; 
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 Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru 
pamatskola- 33 skolēni. 

Aglonas novadā ir viena pirmsskolas izglītības iestāde (Jaudzemu iela 7, Aglona, 
Aglonas pag., Aglonas novads), pirmskolas izglītības iestādi apmeklē 66 bērni. 
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde 

 Aglonas bazilikas Kora skola (Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas novads), 
skolā    mācās 55 audzēkņi. 
Papildus vispārējās izglītības iestādēm novadā darbojas arī ārpus izglītības 

iestādes: 
 Interešu izglītības iestāde Aglonas BJBLPC „Strops” (Daugavpils iela 8, Aglona, 

Aglonas pag., Aglonas novads). 

 Interešu izglītības iestāde Aglonas novada Sporta centrs (Daugavpils iela 6b, 
Aglona, Aglonas pag., Aglonas novads). 

Kopumā novadā vispārējās izglītības iestādēs mācās 434 skolnieki. Visās Aglonas 
novada izglītības iestādēs mācības norit latviešu valodā. Aglonas novada vispārējās 
izglītības iestādēs strādā līdz 130 skolotājiem, (starp tiem augstākā izglītība -127, turpina 
mācības augstskolā -2, vidējā profesionālā izglītība -1) 

 

8. tabula 
Saskaņā ar Aglonas novada domes nolikumu “Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un 
treneru prēmēšanu” 2014./2015. mācību gadā par sasniegumiem konkursos, mācību 
priekšmetu olimpiādēs un skatēs novada skolēniem tika izmaksātas naudas balvas 2410 
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EUR apmērā un skolotājiem par sagatavošanu 2240 EUR apmērā.  Aglonas novada 
pašvaldība izmaksājusi pagājušajā mācību gadā stipendijas vidusskolas posma 
audzēkņiem (10. – 12.klašu izglītojamajiem ja iepriekšējā semestra vērtējums  nevienā 
priekšmetā nav zemāks par sešām ballēm un vidējā atzīme semestrī nav zemāka par 7 
ballēm) par kopējo summu 1835,25 EUR. Novada pašvaldības pamata un vispārējās 
izglītības skolās ir nodrošinātas brīvpusdienas  līdz pat 12.klasei. Lai skolēni laicīgi 
nokļūtu uz nodarbībām tika izstrādāti un apstiprināti skolēnu pārvadājumu  maršrutu 
grafiki.  

Aglonas novadā darbojas divas interešu izglītības iestādes: 

 Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs  “Strops”;  

 Aglonas novada Sporta centrs. 

2015.gadā Aglonas BJBLC “Strops” apmeklētāju skaits bija 10414. Mācību gada 
laikā vidēji mēnesī centru apmeklē 1027 cilvēki, t.i. vidēji 50 bērni un jaunieši dienā. 
Vasaras mēnešos centru apmeklē vidēji 20 bērni dienā. 2015.gadā bija iespēja apmeklēt 
neformālās izglītības nodarbības „Prasmju lāde”, „Radītprieks”, darboties pulciņā 
„Brīnumu pasaule”, attīstīt un pilnveidot savu dejotprasmi pulciņā „Ritma dejas”. 
Pirmsskolas vecuma bērni labprāt apmeklēja tautisko deju un radošās angļu valodas 
nodarbības. 2015.gadā, sadarbībā ar izglītības darba speciālisti interešu izglītības jomā un 
novada izglītības iestādēm, centrā tika organizēti novada interešu izglītības pasākumi – 
konkurss „Anekdošu virpulis 2015”, konkurss-izstāde „Lidice 2015”, novada dzejas un 
dziesmu festivāls „Mīlestības pasaule un es tajā”, novada jauno vides pētnieku forums 
„Skolēni eksperimentē”, novada skatuves runas konkurss, novada konkurss-izstāde 
„Rakstu darbi”, “Spicais zēns 2015”. Aglonas BJBLPC „Strops” aizvien pieprasītāki kļūst 
spēļu bibliotēkas pakalpojumi, spēles 2015. gadā tika izsniegtas 170 reizes. Populārs ir 
arī tūrisma resursu punkts, tā pakalpojumi tika izmantoti 35 reizes, 

2.Budžeta izpildes rādītāji 2015.gadā, salīdzinājumā ar 2014.gadu  un 

2016.gadā plānotais budžets (naudas plūsma) 
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2015.gada pārskats un 2016.gada 
domes apstiprinātais budžets  
 
Pamatbudžeta rādītāji: 

(EUR) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde, 

uzkrāšanas 
princips)   
(2014.) 

Pārskata gadā (2015.) Nākamajā gadā*  

apstiprinātais 
budžets 
(naudas 
plūsma) 

faktiskā 
izpilde 

(uzkrāšanas 
princips) 

Plānots        
2016.gadā 

 (naudas plūsma) 
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1. Ieņēmumi (kopā)   4823644 3952823 5622965 3366404 

1.1. nodokļu ieņēmumi 1077949 1066956 1074593 1096292 

1.1.1. ieņēmumi no 

iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 

934189 914492 911971 966358 

1.1.2. nekustamā īpašuma 

nodoklis 

143760 152464 162622 129934 

1.2. nenodokļu ieņēmumi  167600 47850 62729 10382 

1.2.1. ieņēmumi no kapitāla 

daļu pārdošanas 

0 14786 14786 0 

1.2.2. ieņēmumi no vērtības 

palielināšanās 

asociētajās 

kapitālsabiedrībās 

0 0 7934 0 

1.2.3. ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

119522 12000 12000 0 

1.2.4. valsts (pašvaldību) 

nodevas un 

kancelejas nodevas 

5638 5935 5709 5570 

1.2.5. naudas sodi un 

sankcijas 

0 598 598 300 

1.2.6. ieņēmumi no 

pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas un 

pārdošanas 

18260 11485 13162 1751 

1.2.7. pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

24180 3046 8538 2761 

1.3. maksas pakalpojumi 371462 262199 325908 235143 
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un citi pašu 

ieņēmumi 

1.3.1. ieņēmumi par nomu 

un īri 

21281 24444 17150 22277 

1.3.2. maksa par personu 

uzturēšanos sociālās 

aprūpes iestādēs 

136941 119623 119492 110000 

1.3.3. ieņēmumi par biļešu 

realizāciju 

3612 1849 1897 2000 

1.3.4. ieņēmumi par 

dzīvokļu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

64787 67712 79424 65700 

1.3.5. citi ieņēmumi par 

maksas 

pakalpojumiem 

39478 47665 42776 35166 

1.3.6. inventarizācijās 

konstatētie 

pārpalikumi 

1118 0 464 0 

1.3.7. ieņēmumi no naturālā 

veidā saņemtajām 

materiālajām 

vērtībām 

39860 0 58869 0 

1.3.8. nenaudas darījumu 

ieņēmumi 

43786 0 0 0 

1.3.9. pārējie iepriekš 

neklasificētie pašu 

ieņēmumi 

20599 906 5836 0 

1.4. ārvalstu finanšu 

palīdzība 

173950 76913 78688 0 



2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                        24       

 

1.5. transferti 3032683 2498905 4081047 2024587 

1.5.2. valsts budžeta 

transferti 

2959363 2412601 3994523 1947040 

1.5.3. pašvaldību budžetu 

transferti 

73320 86304 86524 77547 

2. Izdevumi (kopā) 4399806 4069522 4550763 3485990 

2.1. uzturēšanas 

izdevumi (kopā) 

  3675560 3595892 3759613 3347135 

2.1.1. kārtējie izdevumi 3256724 3280278 3270214 3088483 

2.1.2. procentu izdevumi 9259 6832 6832 6832 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas 

un sociālie pabalsti 

 223797 174822 172992 187126 

2.1.4. kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības 

budžetā un 

starptautiskā 

sadarbība 

38961 7663 46624 0 

2.1.5. uzturēšanas 

izdevumu transferti 

146819 126297 262951 64694 

2.0. kapitālie izdevumi 622895 473630 748065 138855 

3.0. pārējie izdevumi, kas 

veidojas pēc 

uzkrāšanas principa 

101351 0 43085 0 

 izdevumi par kapitāla 

daļu un par 

ieguldījumu 

asociētajās 

kapitālsabiedrībās 

(SIA “Cirīšu 

96897   0 
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HES”)pārvērtēšanu 

 izdevumi no kapitāla 

daļu pārdošanas 

  35651 0 

 izdevumi nedrošo 

debitoru parādu 

norakstīšanai un 

uzkrājumu veidošanai 

4454  5364 0 

 pārējie iepriekš 

neuzskaitītie budžeta 

izdevumi, kas 

veidojas pēc 

uzkrāšanas principa 

  2070 0 

9. tabula 
*Sākotnēji apstiprinātais pamatbudžets, euro (27.01.2016.domes lēmums, prot.nr.2, &10). 2016.gada 

budžetā mērķdotācijas skolotāju atalgojumiem plānotas 2016.gada janvārim-augustam, pārējā finansējuma 

daļa 2016.gada septembrim-decembrim tiks plānota budžeta grozījumos, tāpēc 2016.gada rādītāji 

kopsummā un transfertu sadaļā nav salīdzināmi ar iepriekšējo pārskata periodu. Pamatbudžeta izdevumu 

segšanas avoti ir 2016.gada plānotie ieņēmumi un līdzekļu atlikums 31.12.2015.  

 
 

 

4.diagramma 
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Pārskats par speciālā budžeta izpildi (bez ziedojumiem, dāvinājumiem) 

2015.gadā un 2016.gadam plānoto  
 
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2015.gada pārskats un 2016.gada 
domes apstiprinātais budžets (EUR) 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde)   

(2014.g.) 

Pārskata gadā               
(2015.g.) 

Nākamajā 
gadā* 

apstiprinātais 
budžets 
(naudas 
plūsma) 

faktiskā 
izpilde 

(uzkrāšanas 
princips) 

Plānots 
2016.gadā 

(naudas 
plūsma) 

1. Ieņēmumi (kopā) 172599 195895 169051 195942 

1.1. nodokļu ieņēmumi 5952 19103 19103 5900 

1.1.1. dabas resursu nodoklis 5952 19103 19103 5900 

1.2. nenodokļu ieņēmumi 221 0 0 0 

1.2.2. citi dažādi nenodokļu 

ieņēmumi 

221 0 0 0 

1.3. maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 

2416 2950 2936 2500 

1.3.1. ieņēmumi no vecāku 

maksām (ABKS) 

2416 2458 2444 2500 

1.3.2. ieņēmumi par 

pārējiem maksas 

pakalpojumiem 

 492 492 0 

1.4. transferti 164010 173842 147012 187542 

1.4.1. mērķdotācija 

pašvaldības autoceļu 

(ielu) fondam, t.sk. no 

līdzekļiem 

neparedzētiem 

164010 173842 147012 187542 
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gadījumiem 

2. Izdevumi (kopā) 142230 150741 121708 259247 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

141361 120878 119805 191247 

2.1.1. kārtējie izdevumi 141361 120878 119805 191247 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

869 29863 1903 68000 

10.tabula 

*Sākotnēji apstiprinātais budžets, euro (27.01.2016.domes lēmums, prot.nr.2, &10).  
 

Pārskats par speciālā budžeta izpildi 2015.gadā (ziedojumi, dāvinājumi) 

un 2016.gadam plānoto 

Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2015.gada pārskats un 2016.gada 
domes apstiprinātais budžets(EUR) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde)   

(2014.g.) 

Pārskata gadā             
(2015.g.) 

Nākamajā 
gadā* 

apstiprinātais 
budžets 
(naudas 
plūsma) 

faktiskā 
izpilde 

(uzkrāšanas 
princips) 

Plānots 
2016.gadā 

(naudas plūsma) 

1. Ieņēmumi (kopā) 11945 8170 9687 3600 

1.1. ziedojumi un 

dāvinājumi 

11945 8170 9687 3600 

1.1.1. juridisku personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 

8710 8170 8170 3600 

1.1.2. juridisku personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi naturālā 

veidā 

2341 0 1014 0 
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1.1.3. 

 

fizisku personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 

200 0 0 0 

1.1.4. fizisku personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi naturālā 

veidā 

694 0 503 0 

2. Izdevumi (kopā) 8655 7610 8106 7556 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

8655 7610 8106 7556 

2.1.1. kārtējie izdevumi 8655 7610 8106 7556 

11.tabula 
*Sākotnēji apstiprinātais budžets, euro (27.01.2016.domes lēmums, prot.nr.2, &10). 
 

Pārskats par budžeta izpildi 
 

  Aglonas novada domes 2015.gada 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. 2015. gada budžets ar 
grozījumiem apstiprināts 29.12.2015. Aglonas novada domes sēdē, protokols  Nr. 22, &4. 
 

 
2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 

(naudas plūsma) 
 

Aglonas novada domes 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir EUR 3952823, tajā 
skaitā EUR 14786 ieņēmumi no SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas 
(apstiprināts 29.12.2015.,prot.Nr.22,&4), kas salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 
2015.gada budžetu EUR 3481855 (19.02.2015.,prot.Nr.3,&3) ir par EUR 470968 jeb 
11.9% vairāk. Saņemti aizņēmumi EUR 121507 apmērā jeb par EUR 47666 mazāk, 
nekā iepriekšējā pārskata periodā. Budžeta ieņēmumu palielinājumu galvenokārt veido 
2015.gadā piešķirto mērķdotāciju apjoms par 2015.g.septembri-decembri, kas tika 
iestrādāts budžeta grozījumos un saņemtie maksājumi un avansi ES projektu īstenošanai, 
kā arī saņemtās dividendes no kapitālsabiedrības Cirīšu HES.  

Salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu, Aglonas novada domes  budžeta ieņēmumu 
izpilde (bez aizņēmumiem) 2015.gadā ir samazinājusies par 19.7 %, galvenokārt par 
iepriekšējā pārskata periodā saņemto transfertu summu ES projektu īstenošanai, kuri tika 
pabeigti 2014. un 2015.gadā. 
 
No tā pamatbudžeta ieņēmumu posteņi :  
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1.ieņēmumi no pamatdarbības:  
 
1.1.nodokļu ieņēmumi 1066956 EUR (IIN 914492 EUR, NĪN 152464 EUR) jeb par 
0.5% mazāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (IIN samazinājums EUR 
15682, NĪN pieaugums EUR 10301); 
 
1.2.nenodokļu ieņēmumi 47850 EUR jeb par 69.3%  mazāk, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo pārskata periodu, kas skaidrojams ar dividenžu saņemšanu ievērojami mazākā 
apmērā (2015.gadā no kapitālsabiedrības Cirīšu HES EUR 12000), nekā iepriekšējā 
pārskata periodā; 
 
1.3.maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 262199 EUR, kas ir par 10.0 % mazāk 
kā iepriekšējā gadā. 2015.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, 
palielinājušies par EUR 1985 ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, 
ieņēmumi par nomu un īri par 3035 EUR, ieņēmumi no personu uzturēšanās SAC 
“Aglona” samazinājušies par 1976 EUR. Galvenokārt maksas pakalpojumu  
samazinājums ir veidojies no pārējo iepriekš neklasificēto ieņēmumu samazinājuma (EK 
kods 21.4.9.9.), kur 2014.gadā tika saņemts 2.avansa maksājums projekta Nr.LLB-2-255 
“Move for Life” īstenošanai EUR 20199 apmērā, bet 2015.gadā šis projekts ir pabeigts, 
par ko saņemts audita atzinums; 
 
1.4.ārvalstu finanšu palīdzība- 2014.gadā Aglonas novada domei kā projekta Nr.LLB-2-
266 „Bella Cuisine” vadošajam partnerim domes norēķinu kontā Valsts kasē no Lietuvas 
republikas Finanšu ministrijas tika ieskaitīts avansa maksājums EUR 173950 apmērā 
projekta aktivitāšu īstenošanai, bet 2015.gadā saņemts EUR 76913, bet 2015.gadā par šī 
projekta īstenošanu ir saņemts apstiprinošs veiktā audita atzinums (25.02.2015., 
Consolidated Report of Factual Findings, SIA “Rīgas audits”); 
. 
1.5.transferti EUR 2498905, kas ir par EUR 731486  jeb par 22.6% mazāk, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (samazinājies piesaistīto līdzekļu apjoms 
ES līdzfinansēto projektu īstenošanai pret iepriekšējo pārskata gadu, jo ir pabeigti divi 
ūdenssaimniecības projekti Aglonas un Grāveru ciemos, kā arī ceļu infrastruktūras 
uzlabošanas projekti Aglonas novadā, bet jaunu projektu īstenošana vēl tiek plānota). 
 
Pamatbudžeta izdevumi 

 
Aglonas novada domes 2015.gada pamatbudžeta izdevumi ir EUR 4069522 

(apstiprināts 29.12.2015.,prot.Nr.22,&4), kas salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 
2015.gada budžetu EUR 3766047 (19.02.2015.,prot.Nr.3,&3)  ir par EUR 303475 EUR 
jeb 8.1% vairāk. Aizdevumu atmaksa pārskata periodā ir EUR 231096. Salīdzinājumā 
ar 2014. gadu, Aglonas novada domes budžeta izdevumu izpilde ir samazinājusies par 
14.5%. 

 
 
 
No tā pamatbudžeta izdevumu posteņi :  
 

2.Izdevumi no pamatdarbības 
2.1.Atalgojums  palielinājies par EUR 31607 jeb 1.6%. 
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Atalgojuma palielinājumu pret iepriekšējo pārskata gadu ietekmēja  minimālās darba 
algas pieaugums ar 01.01.2015.  
 
2.2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas – 
samazinājums EUR 1879 , jo iepriekšējā periodā bija sociālā nodokļa pārmaksa. 
 
2.3.Komandējumu izdevumi 2015.gadā, salīdzinājumā ar 2014.gadu, samazinājušies par 
59.3%. Izdevumi ārvalstu komandējumiem samazinājušies par 2850 EUR, iekšzemes 
komandējumiem par 371 EUR.  Komandējumu izdevumi galvenokārt saistīti ar 
darbinieku apmācībām kursos un semināros, kas bija nepieciešami pašvaldības darbinieku 
kapacitātes paaugstināšanai, bet samazinājums ārvalstu komandējumiem skaidrojams ar 
projektu “Bella Cuisine” un “Move for Life” pabeigšanu. 
 
2.4.Pakalpojumu apmaksai izlietotie izdevumi samazinājušies  par 18937 EUR. Sakaru 
pakalpojumu izdevumi samazinājušies par  EUR 3496. Izdevumi par elektroenerģiju 
palielinājušies par EUR 3324. Izdevumi par atkritumu savākšanu 2015. gadā sastāda  
EUR 11822, 2014. gadā šie izdevumi tika uzrādīti postenī “Nekustamā īpašuma 
uzturēšana”.  Ievērojami samazinājušies iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi par  38,9% . 2014. gadā izdevumi par precēm 
un pakalpojumiem administratīvās darbības nodrošināšanai tika uzskaitīti kodā 2239, bet 
pārskata gadā šie izdevumi ir attiecīgi sadalīti: kodā 2239 uzrādīti pakalpojumi 
administratīvās darbības nodrošināšanai, bet kodā 2314 uzrādīti materiāli, kas iegādāti 
pašvaldības iestāžu, struktūrvienību administratīvās darbības nodrošināšanai, tajā skaitā 
reprezentācijas izdevumiem. Šie izdevumi (2314 kods) sastāda  EUR 13950. 
 
2.5.Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, inventāra un periodikas iegādes 
izdevumi samazinājušies par 3.7%,  t.sk.: kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiālu iegādei izdevumi ir samazinājušies par EUR 15483, arī degviela tika izlietota 
par 19.8% (-15173 EUR ) mazāk, jo iepriekšējo pārskata periodu salīdzinot ar 2014.gadu, 
samazinājušās degvielas cenas, kā arī ziemas periodā ļoti maz degvielas bija nepieciešams 
ceļu, ielu attīrīšanai no sniega . Izdevumi par biroja precēm samazinājušies par 3430 
EUR. Pārējās krājumu, materiālu, energoresursu, preču un inventāra iegādes izdevumu 
svārstības, salīdzinājumā  ar iepriekšējo pārskata periodu, nebija būtiskas.  
 
2.6.Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi perioda sākumā EUR 9060, perioda 
beigās EUR 14689, palielinājums EUR 5629, galvenokārt pievienotās vērtības nodokļa 
sadaļā. 
 
2.7.Subsīdiju, dotāciju un sociālo pabalstu izmaksa 2015.gadā, salīdzinājumā ar 
2014.gadu, samazinājusies par 21,9% (-48909 EUR). 2015.gadā samazinājās 
bezdarbnieku skaits, kuri saņem stipendijas, līdz ar to bezdarbnieku stipendijas 
salīdzinājumā  ar iepriekšējo pārskata periodu, sastāda -30047 EUR. Pabalsti bāreņiem un 
audžuģimenēm, salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājušies  par 25.2 % (EUR -5440), 
GMI pabalsti par 14.4% ( EUR -17324), jo samazinājies iedzīvotāju skaits, kuri pretendē 
uz minētajiem pabalstiem. 
 
2.8. Procentu izdevumi 2015.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 EUR 3307 jeb par 31.9%. 
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2.9.Transferti. Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām,  salīdzinājumā ar 
iepriekšējo pārskata periodu, ir samazinājušies par 63616 EUR. Projekta Nr. LLB-2-266 
Bella Cuisine projekta partneriem, kur Aglonas novada dome ir vadošais partneris, ir 
pārskaitīts gala maksājums 59976 EUR., kas ir par EUR 68769 mazāk kā 2014. gadā. 
Atmaksa valsts bužetam 2015. gadā nav veikta. 
 
3.Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 
 
3.1. Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, 
samazinājušies par EUR 14824. 2015.gadā tika pārdota zeme un automašīnas, kopējie 
2015.gada ieņēmumi šajā postenī EUR 11485. 
3.2. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru  pārdošanas 
ieņēmumi 2015. gadā ir SIA “Preiļu slimnīca” pārdotās kapitāldaļas par  14786 EUR. 
3.3.Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības pārskata gadā ir ieņēmumi no dividendēm 
EUR 12000 apmērā, kas ir par EUR 107522 mazāk kā 2014. gadā. 
 
4.Izdevumi no ieguldījumu darbības 2015.gadā, salīdzinājumā ar 2014.gadu, 
samazinājušies par EUR 513802 jeb 52.7 %. 
 
4.1.Nemateriālo ieguldījumu iegāde 2015.gadā, salīdzinājumā ar 2014.gadu, ir 
samazinājusies par EUR 5330, jo licences un datorprogrammas ir iegādātas par EUR 964, 
kas ir par EUR 5527 mazāk kā 2014. gadā. 
 
4.2.Pamatlīdzekļu iegāde pārskata periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 
periodu, samazinājusies par EUR 65606, jo 2014. gadā bija  iegādātie divi jauni 
transportlīdzekļi – VW CARAVELLE un lietots autobuss SETRA, bet 2015.gadā šādi 
maksājumi nav veikti.   
 
4.3.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība. Pārskata gadā nodots 
ekspluatācijā ūdenssaimniecības objekts Grāveru ciemā 2. kārta, Aglonas ciema  
ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta, ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana 
Aglonas novada publiskajā teritorijā. Līdz ar to izdevumi nepabeigtai būvniecībai  
pārskata gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, ir samazinājušies par EUR 
442866.  
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5.diagramma 

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 
 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 19383. Speciālā budžeta 
ieņēmumi 2015.gadā sastāda EUR 195895 un ir palielinājušies par EUR 21727, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Tajā skaitā: par EUR 8326 vairāk piešķirta 
valsts budžeta mērķdotācija autoceļu, ielu uzturēšanai, par EUR 13151 vairāk saņemta 
dabas resursu nodokļa atmaksa, bet  vecāku līdzdalības maksa par Aglonas bazilikas kora 
skolu palielinājusies par EUR 471.  
    Speciālā budžeta izdevumi 2015. gadā ir EUR 150741. Salīdzinājumā ar 2014.gadu, 
speciālā budžeta izdevumi samazinājušies par 13%. Budžeta izlietojums 2015. gadā 
autoceļu, ielu uzturēšanai ir EUR 147013 apmērā, tajā skaitā autoceļu, ielu uzturēšanas 
izdevumiem EUR 75080, satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalnu ielās 
Aglonā, apgaismojuma ierīkošana, 1. kārta EUR 29863. Dabas resursu nodoklis izlietots 
pasākumiem vides aizsardzības uzlabošanai EUR 872 apmērā, Aglonas bazilikas kora 
skolas vecāku iemaksu izlietojums EUR 2856. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 
EUR 64537.  

 
Ziedojumi un dāvinājumi 

 
    Ziedojumu, dāvinājumu naudas atlikums  2015.gada sākumā EUR 3449,  saņemti 
EUR 8170, izlietoti kopā EUR 7610, t.sk.:  izglītības pasākumiem (Rīgas un visas 
Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas uzturēšanas 
izdevumiem) EUR 7360 apmērā, sociālajā jomā EUR 250 apmērā. Naudas līdzekļu 
atlikums gada beigās EUR 4009.  
 

 
2.2. Aglonas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām, EUR 
 (naudas plūsma) 
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Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātie 2013.-2015.gada pārskati, 2016.gada 
domes apstiprinātais budžets 

 
 

Izdevumu 
kategorija 

2013.gads 2014.gads 2015.gads Pieaugums 
(+); 

samazinājums 
(-),    

2016.gads 

izpilde izpilde izpilde 2015.g., 
salīdz. ar 
2014.g.,% 

plāns 

Vispārējie 
valdības dienesti 512456 554077 474273 -14.4 563775 

Aizsardzība 0 285 285 0 300 
Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība 

 
23628 

 
25535 28139  

10.2 
 

29168 

Ekonomiskā 
darbība (t.sk. 
ielu un tiltu 
rekonstrukcijas 
projekti Aglonas 
novadā) 

562302 238786 168862 -29.3 96090 

Pašvaldības 
teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 

613135 1176113 748126 -36.4 399669 

Veselība 20034 34674 35042 1.1 41362 
Atpūta, kultūra 
un reliģija 240293 213821 254925 19.2 270164 

Izglītība 1690733 1837751 1742287 -5.2 1462613 
Sociālā 
aizsardzība 788543 676379 617583 -8.7 622849 

Kopā 4451124 4757421 4069522 -14.5 3485990 
12.tabula 

     Izdevumu svārstības funkcionālo kategoriju skatījumā notikušas galvenokārt 
saistībā ar īstenotajiem ES projektiem attiecīgajos pārskata periodos, kā arī, ar tādu 
pamatlīdzekļu iegādēm, kas tiek lietoti ilgstošā laika periodā un līdz ar to, to iegāde netiek 
veikta katru gadu. Piemēram, 2014.gadā tika iegādāti divi jauni transportlīdzekļi 
pārvaldei (vispārējie valdības dienesti) - pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai 
Grāveru pagasta pārvaldē un Šķeltovas pagasta pārvaldē, bet 2015.gadā pārvaldes 
funkciju nodrošināšanai tika iegādāts viens transportlīdzeklis Aglonas novada domei. 
Budžeta izdevumu samazinājums 2015.gadā ekonomiskajai darbībai un pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai skaidrojams ar lielāku īstenoto projektu apjomu 
2014.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gada pārskata periodu. Ekonomiskās darbības sadaļā 
2014.gadā tika izlietota lielākā finansējuma daļa kulinārā mantojuma projekta LLB-2-266 
Bella Cuisine īstenošanai, kas sastādīja lielu īpatsvaru nozares budžetā. Savukārt  
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā 2014.gadā, salīdzinājumā ar 
2015.gada pārskata periodu, ir izpildīts lielāks būvdarbu apjoms ūdenssaimniecības 
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attīstības projektos – 2014.gadā tika pabeigts ūdenssaimniecības attīstības projekts 
Jaunaglonas ciemā un veikta lielākā daļa būvdarbu Grāveru un Aglonas ciemu 
ūdenssaimniecības projektu 2.kārtai, kas tika pabeigti 2015.gadā. Sabiedriskās kārtības 
un drošības sadaļā (bāriņtiesa) un veselības nozarē budžeta izdevumu pieaugums radies 
galvenokārt saistībā ar minimālās darba algas pieaugumu 2015.gadā, kas līdz ar to arī bija 
par pamatu domes pieņemtajam lēmumam par pārējo darbinieku atalgojuma 
palielinājumu par 40 euro. Kultūrai budžeta izdevumu palielinājums saistīts ar 
minimālās darba algas pieaugumu, kā arī ar pamatlīdzekļu iegādēm 2015.gadā. 

Izglītībā budžeta izdevumu samazinājums saistīts ar mazāku remontdarbu apjomu 
un mazāku izlietoto līdzekļu apjomu pamatlīdzekļu iegādēm izglītības iestādēs pārskata 
periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Sociālajā aizsardzībā izdevumu 
samazinājums ir galvenokārt saistīts ar mazāku izlietoto naudas līdzekļu apmēru 
pamatlīdzekļu iegādēm 2015.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. 
2015.gadā samazinājies arī pabalstu izlietojums, salīdzinājumā ar 2014.gada pārskata 
periodu, tajā skaitā: bezdarbnieku stipendiju apmērs samazinājies tāpēc, ka 2015.gadā ir 
mazāk piešķirti līdzekļi no NVA, bet pabalsta apmērs garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai samazinājies vairāku iemeslu dēļ: vairāki bezdarbnieki strādāja 
sezonas darbos vietējās zemnieku saimniecībās un tūrisma mītnēs, dažiem iestājās 
pensionēšanās vecums, citās ģimenēs tika sakārtoti uzturlīdzekļu jautājumi, bet daži 
aizbrauca strādāt uz ārzemēm.    
      

 
6.diagramma 

 
Budžeta izpildes rezultāti 

 
Budžeta izpildes rezultāts uz pārskata perioda beigām, salīdzinot ar pārskata perioda 
sākumu, ir palielinājies par EUR 1121126. 

Pasīvs 
Uz pārskata 

perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 
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1 3 4 5 
3. Budžeta izpildes rezultāts - 
kopā 

9576422 8455296 1121126 

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 
izpildes rezultāts 

8455296 7997799 457497 

- pamatbudžeta 8350158 7926320 423838 
- speciālā budžeta 59750 29381 30369 
- ziedojumu  un dāvinājumu 

budžeta 
45388 42098 3290 

2. Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 

1121126 457497 663629 

- pamatbudžeta 1072202 423838 648364 
- speciālā budžeta 47343 30369 16974 
- ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta 
1581 3290 -1709 

12.tabula 
 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
    Izvērtējot iepriekšējā, 2014.gada finansiālās darbības rezultātus, ir jāņem vērā 
ietekme, ko atstāja 2013.gada izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos sakarā ar 
grozījumiem 2009.gada 15.decembra MK noteikumos Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, kas izdarīti 2012.gada 16.oktobrī ar MK 
noteikumiem Nr.707 “Grozījumi MK 2009.gada 15.decembra MK noteikumos Nr.1486 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”. 
    Būtiskākais ieņēmumu palielinājums, kas atstāja ietekmi 2013.gadā saistīts ar 
nākamo periodu ieņēmumu atzīšanu ieņēmumos EUR 1023223 un ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves atzīšanu ieņēmumos EUR  123381. 
    2014.gada budžeta izpildes rezultāts ir EUR 457497. Būtiskāko ietekmi veidoja 
dividenžu saņemšana EUR 119521 apmērā un pārējo rezervju atzīšana ieņēmumos EUR 
43786 apmērā, nodokļu ieņēmumu palielinājums  EUR 20151, kā arī citi ieņēmumi no 
pamatdarbības. Kopējais pamatdarbības ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem  EUR 
425885 un cits pārsniegums EUR 31612. 
 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

2015.gada budžeta izpildes rezultāts ir EUR 1121126. Būtiskāko ietekmi 
veidoja transferti - bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu vērtība (no Izglītības un zinātnes 
ministrijas bez atlīdzības saņemtā ēka – dienesta viesnīca Aglonas internātvidusskolai, 
kura tika saņemta un iegrāmatota ar atlikušo (uzskaites) vērtību EUR 992761) un citi 
transferti EUR 38605 apmērā, dividenžu saņemšana EUR 12000 apmērā,  nodokļu 
ieņēmumu palielinājums  EUR 9795, kā arī citi ieņēmumi no pamatdarbības. Budžeta 
izpildes rezultātu ietekmēja arī izdevumu apjoma samazinājums precēm un 
pakalpojumiem, kas tika sasniegts, pilnveidojot iepirkumu procedūras organizāciju. 
Kopējais pamatdarbības ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem ir EUR 1122264.  
 

Aglonas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi (naudas plūsma), EUR 
 

Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātie pašvaldības 2009.- 2015.gada pārskati, 
2016.gada domes apstiprinātais budžets 
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Gads Pamatbudžets Speciālais 
budžets 

Ziedojumi, 
dāvinājumi 

Kopā Attiecībā 
pret 

2015.g., % 
2009. 3925910 146590 1430 4073930 79.8 
2010. 4610580 118221 3136 4731937 92.7 
2011. 4658340 138720 7456 4804516 94.1 
2012. 4015707 169087 7541 4192335 82.1 
2013. 4547559 134584 10007 4692150 91.9 
2014. 4923973 174168 8910 5107051 122.9 
2015. 3952823 195895 8170 4156888 100.0 

   2016. *               
(plānots), 

t.sk. 
mērķdotācijas 

skolotāju 
atalgojumiem 

plānotas 8 
mēnešiem 

3366404 195942 3600 3565946 * 

13.tabula 
*2016.gada rādītāji nav salīdzināmi, jo mērķdotācijas skolotāju atalgojumiem plānotas 8 
mēnešiem (janvārim-augustam), pārējais finansējums (septembrim-decembrim) tiks 
plānots budžeta grozījumos pēc mērķdotācijas sadalījuma pašvaldībām. 
 

 
Budžeta izpildes rezultātu ietekme, faktiskā izpilde (uzkrāšanas 

princips) 
 

Pamatbudžets  
 
Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts  
Pamatdarbības pārsniegums pamatbudžetā pārskata perioda beigās ir EUR 1073340, 
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, palielinājums EUR 681114. Izmaiņu 
skaidrojums – piezīmes Nr. 1, 2, 3. 
 
Piezīme Nr. 1. Ieņēmumi no pamatdarbības EUR 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākuma 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 2 3 4 
Nodokļu ieņēmumi 1074593 1077949 -3356 
Nenodokļu ieņēmumi 23290 48079 -24789 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 259950 330493 -70543 
Ārvalstu finanšu palīdzība  78688 173950 -95262 
Transferti 4081047 3032683 1048364 
Citi ieņēmumi no pamatdarbības 64052 40978 23074 
Pavisam kopā 5581620 4704132 877488 

14.tabula 
Būtiskāko izmaiņu skaidrojums pārskata periodā: 
Paskaidrojumi Palielinājums Samazinājums 
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EUR EUR 
Nodokļu ieņēmumi:  3356 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  22218 
Nekustamā īpašuma nodoklis 18862  
Nenodokļu ieņēmumi:  24789 
Pašvaldību nodevas 71  
Naudas sodi  598  
Pārējie nenodokļu ieņēmumi  25458 
Maksas pakalpojumi u.c.pašu ieņēmumi  70543 
Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādē 

 17449 

Ieņēmumi par nomu un īri  4131 
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 14637  
Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām 
vērtībām (sagatavota malka, zemes platību 
maiņa (palielinājums) 

19009  

Nenaudas darījumu ieņēmumi (pārējo rezervju 
norakstīšana ieņēmumos 2014.g.) 

 43786 

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 
(ieskaitījums no ” Eiroreģions Ezeru zeme” 
projekta „Move for Life” īstenošanai 12.2014.g. 

  
20199 

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 
(ieskaitījums no Vītolu fonda Aglonas 
internātvidusskolai, ekskursijai skolēniem 

400  

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi  19024 
Transferti 1048364  
Transferti starp pašvaldību struktūrām (norēķini 
par izglītību un sociālajiem pakalpojumiem, 
palielinājums) 

13204  

Transferti starp vispārējās valdības struktūrām 
(mērķdotācijas, galvenokārt  skolotāju 
atalgojumiem, palielinājums EUR 113609, PFIF 
pieaugums EUR 37276, ES projektiem 
saņemtais finansējums  un pārējie projekti – 
samazinājums EUR 301501, pārējie transferti 
(galvenokārt no IZM saņemtās ēkas atl.vērt.) 
palielinājums 1185776 

1035160  

Citi ieņēmumi no pamatdarbības 23074  
Ieņēmumi no pamatdarbības palielinājuma 
2015.g. (Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 
EUR 464, ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu 
samazināšanas EUR 4719, nemateriālo 
ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu sākotnēja 
atzīšana EUR 56705, ieņēmumi no bez 
atlīdzības saņemtajiem pasīviem, izņemot 
transfertos norādītos EUR 2164) 

64052  

Ieņēmumi no pamatdarbības palielinājuma 
2014.g.    (Inventarizācijās konstatētie 
pārpalikumi EUR 1118, nemateriālo ieguldījumi, 

 40978 
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pamatlīdzekļu, krājumu sākotnējā atzīšana EUR 
39860) 

15.tabula 
 

Piezīme Nr. 2. Izdevumi no pamatdarbības EUR 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 2 3 4 
Atalgojums 2006565 1968634 37931 
Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas  

473968 463460 10508 

Komandējumi un dienesta braucieni 2215 5436 -3221 
Pakalpojumi 392502 394976 -2474 
Krājumi ,materiāli, energoresursi  372039 433978 -61939 
Nodokļu maksājumi 22925 8222 14703 
Subsīdijas un dotācijas 219616 262758 -43142 
Transferti 432463 146819 285644 
Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 544135           555994 -11859 
Citi izdevumi no pamatdarbības 41852 71629 -29777 
Pavisam kopā 4508280 4311906 196374 
    

16.tabula 
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir: 

Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums 
EUR 

Atlīdzības palielinājums darba algas minimuma 
palielinājuma dēļ. 

48439  

Komandējumi (ārvalstu komandējumiem 
samazinājums EUR 2850 ) 

 3221 

Pakalpojumi (sakaru pakalpojumu izdevumi 
samazinājušies par EUR 3496, izdevumi par 
komunālajiem pakalpojumiem palielinājušies par 
EUR 20666, administratīvie izdevumi 
sanazinājušies par EUR 39847, remontdarbi un 
iestāžu uzturēšanas pakalpojumi palielinājušies 
par EUR 15817, informācijas tehnoloģiju 
pakalpojumi palielinājušies par EUR 6159, īres 
un nomas maksa samazinājusies par EUR 5715, 
citi pakalpojumi palielinājušies par EUR 3942. 

 2474 

Krājumi, materiāli, energoresursi   61939 
Biroja preces  2115 
Inventārs  1560 
Kurināmais  3696 
Degviela  16107 
Pārējie enerģētiskie materiāli   799 
Ēdināšanas izdevumi  27221 
Mācību līdzekļi un materiāli  1763 
Pārējie materiāli (svārstības starp palielinājumu  8678 
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un samazinājumu) 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (PVN 
palielinājums EUR 17515, DRN samazinājums  
EUR 2812 

14703  

Subsīdijas un dotācijas – samazinājums 
skaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazināšanos 
pašvaldībā. 

 43142 

Transferti – palielinājums skaidrojams ar 
projekta “Bella Cuisine” Nr.LLB-2-266 
pabeigšanu, tika veikts norēķins ar pašvaldībām 
– projekta partneriem. 

285644  

Nolietojuma un amortizācijas izmaksas – 
samazinājums skaidrojams ar pamatlīdzekļu 
izslēgšanu, kuriem visā lietošanas periodā  netika 
aprēķināts nolietojums (datori mācību kabinetā 
Priežmalas pamatskolā EUR 4093), kā arī 
2015.gadā ir izslēgti 100% nolietojušies 
pamatlīdzekļi, un tiem pārtraukts nolietojuma 
aprēķins. 

 -11859 

Citi izdevumi no pamatdarbības – 
samazinājums skaidrojams ar mazāku 
pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanu, 
izslēdzot pamatlīdzekļus no uzskaites, 
salīdzinājumā ar 2014.gadu. 2015.gadā izslēgto 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ir mazāka, nekā 
2014.gadā norakstītajiem. 

 -29777 

17.tabula 
 
Piezīme Nr.3. Cits pārsniegums vai deficīts EUR 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Izmaiņas 
(+,-) 

Finanšu ieņēmumi 34720 119522 -84802 
Finanšu izdevumi -42483 -106170 63687 
Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu 
realizācijas 

6625 18260 -11635 

Pavisam kopā -1138 31612 -32750 
18.tabula 

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir: 

Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums 
EUR 

Finanšu ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar 
dividenžu saņemšanu mazākā apmērā no SIA 
„Cirīšu HES” 2015.gadā (-107522), ieņēmumi 
no kapitālsabiedrību akciju pārdošanas (SIA 
“Preiļu slimnīca, EUR 14786) un pārvērtēšanas 
(SIA “Cirīšu HES EUR 7934). 

 84802 

Finanšu izdevumu palielinājums skaidrojams ar 
pašvaldības līdzdalības samazinājuma 

63687 
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kapitālsabiedrībās (Izdevumi no SIA “Preiļu 
slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas EUR 35651), 
finanšu izdevumu samazinājums (SIA “Cirīšu 
HES”  EUR 96897 pašu kapitāla samazinājums 
2014.gadā, salīdzinot ar 2015.g. Procentu 
izdevumu samazinājums, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo pārskata periodu, par EUR 2427, 
izdevumi no valūtas kursa svārstībām 2014.g. 
EUR 14, 2015.g. EUR 0 (samazinājums EUR 
14). 
Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu 
realizācijas – 2015.gadā ir samazinājušies 
ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas,  jo 
2014.gadā tika pārdoti pamatlīdzekļi- zeme un 
transportlīdzekļi lielākā apjomā, salīdzinājumā ar 
pārskata periodā pārdotajiem.  

 11635 

Kopā 63687 96437 
19.tabula 

Gada pārskatā nav izmantota rezultāta korekciju starp budžeta veidiem, lai sabalansētu 
ieņēmumus un izdevumus katrā budžeta veidā.  
 

2.3.Speciālais budžets 
 

Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts  
Pamatdarbības pārsniegums speciālajā budžetā pārskata perioda beigās ir EUR 47349, 
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, palielinājums EUR 16974. 
 
Piezīme Nr. 1. Ieņēmumi no pamatdarbības EUR 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 2 3 4 
Nodokļu ieņēmumi 19103 5952 13151 
Nenodokļu ieņēmumi 0 221 -221 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

2936 2416 520 

Transferti 147012 164010 -16998 
Pavisam kopā 169051 172599 -3548 

20.tabula 
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir: 
Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums 

EUR 
Dabas resursu nodoklis 13151  
Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem  -16998 

21.tabula 
 
Piezīme Nr. 2. Izdevumi no pamatdarbības EUR 

Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda 

Pārskata 
perioda 

Izmaiņas 
( +, - ) 
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beigās sākumā 
1 2 3 4 

Atalgojums 26713 25384 1329 
Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas  

6200 6789 -589 

Komandējumi un dienesta braucieni 0 20 -20 
Pakalpojumi 79328 99415 -20087 
Krājumi, materiāli, energoresursi 7564 9753 -2189 
Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 1903 869 1034 
Pavisam kopā 121708 142230 -20522 

22.tabula 
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir: 

Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums 
EUR 

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana  15366 
Inventārs 510  
Degviela 312  
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
izdevumi 

 3541 

23.tabula 
Pašvaldības speciālajā budžetā nav veikti finanšu ieņēmumu vai finanšu izdevumu 
darījumi, kā arī nav notikusi pamatlīdzekļu realizācija. 
 

2.4.Ziedojumu un dāvinājumu budžets 
 

Ziedojumu dāvinājumu veidā saņemtie pamatlīdzekļi 2015.gadā 
 

Pamatlīdzekļa 
nosaukums 

Ziedotāja 
vai 

dāvinātāja  
nosaukums 

Ziedotāja 
vai 

dāvinātāja 
reģistrācijas 

numurs 
 

Dokumenta 
Nr., datums 

Mērķis 
(ja tāds 
zināms) 

kam peredzēts 
ziedojums 

dāvinājums 

Vērtība 
EUR 

Grāmatas Fiziskas 
personas 

 Akti Bibliotēku 
vajadzībām 

345 

Grāmatas Rēzeknes 
augstskola 

3146001444 Akti Bibliotēku 
vajadzībām 

80 

Grāmatas Nacionālais  
bērnu 
centrs 
(LNB) 

90000057827 Akts Bibliotēku 
vajadzībām 

57 

Grāmatas Lauku 
bibl.atbalsta 
biedrība 

50008079401 Akti Bibliotēku 
vajadzībām 

184 

Grāmatas Bibliotēku 
attīstības 
institūts 

90000057827 Akti Bibliotēku 
vajadzībām 

125 

Grāmatas Latgales 
kultūras 

40008007887 Akti Bibliotēku 
vajadzībām 

26 
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centrs 
Grāmatas Māras  loks 40008089535 Akti Bibliotēku 

vajadzībām 
46 

Grāmatas Dažādi 
dāvinātāji 

 Akti Bibliotēku 
vajadzībām 

158 

Kopā     1021 
24.tabula 

 
Ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtie krājumi 2015.gadā 

 

Krājuma 
nosaukums 

Ziedotāja 
vai 

dāvinātāja  
nosaukums 

Ziedotāja 
vai 

dāvinātāja 
reģistrācijas 

numurs 
 

Dokumenta 
Nr., datums 

Mērķis 
(ja tāds 
zināms) 

kam 
peredzēts 
ziedojums 

dāvinājums 

Vērtība, 
EUR 

Skolēnu 2-viet. 
Galds(6 gab.) 

Anatolija 
Ruskuļa 
ģimenes 
ārsta prakse 

-220755-
12164 

p.v. BSP 
15/4891 no 
09.10.2015., 
dāvinājuma 
līgums 

Aglonas 
Bazilikas 
kora skolai 

237 

Galds 
„OSWALDS”(1 
gab.) 
Biroja galdi ( 2 
gab.) 

SIA 
„DEITILDE” 

41503064875 p.v. BSP 
15/4893 no 
09.10.2015., 
dāvinājuma 
līgums 

Aglonas 
Bazilikas 
kora skolai 

112 

Plaukti (3 gab.) SPERO SK 
SIA 

41503026341 p.v. BSP 
15/4892 no 
09.10.2015., 
dāvinājuma 
līgums 

Aglonas 
bazilikas 
kora skolai 

147 

Kopā x  x  496 
25.tabula 

 
Ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtie naudas līdzekļi 2015.gadā 

 

Ziedotāja vai 
dāvinātāja  
nosaukums 

Ziedotāja vai 
dāvinātāja 

reģistrācijas 
numurs 

 

Dokumenta 
Nr., datums 

Mērķis 
(ja tāds 
zināms) 

kam peredzēts 
ziedojums 

dāvinājums 

Summa 
EUR 

Latvijas pareizticīgā 
baznīca 

90000085869 2015.gads Grāveru 
pamatskolas 
mācību procesa 
organizācijai 

7920 

AJ Gravels SIA 40103373005 M.u.Nr.663, 
09.05.2015. 

Grāveru 
pagasta 

250 
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pārvaldes 
Bērnības 
svētku 
organizēšanai 

Kopā x x x 8170 
26.tabula 

 
Aglonas novada domes kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās 2015.gadā 

 
Datu avots: SIA “Lursoft” datu bāze 

(EUR) 
Kapitālsabiedrības 

nosaukums 
Reģistrācijas 

numurs 
Kapitāla 

daļu 
skaits    
01.01. 
2015. 

Kapitāla 
daļu 

skaits  
31.12. 
2015. 

Kapitāla 
daļu 

vērtība 
01.01.2015. 

Kapitāla 
daļu 

vērtība 
31.12.2015. 

SIA „Cirīšu HES” 41503029437 62618 62618 89097 89097 
SIA „Preiļu 
slimnīca” 

40003244761 35651 0 35651 0 

SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales 
starppašvaldību 

organizācija” (SIA 
“AADSO”) 

41503029988 15 15 12900 12900 

Kopā    137648 101997 
27. tabula 

 
     Aglonas novada domes kapitāla daļu vērtība 2015.gada beigās, salīdzinājumā 
ar iepriekšējo pārskata periodu, ir samazinājusies par 35651 euro, jo 2013.gada 
16.maijā Aglonas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.8, &14) par SIA „Preiļu 
slimnīca” kapitāla daļu atsavināšanu, bet saskaņā ar Aglonas novada domes 
28.01.2015.lēmumu, protokols Nr.2, &21, „Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu 
izsoles rezultātu apstiprināšanu”, tika noslēgts kapitāla daļu pirkuma līgums ar SIA 
„Centrālā laboratorija” (reģ.Nr.40003210801).  19.01.2015. tika saņemta drošības nauda 
1449 euro un 13.02.2015.saņemta pirkuma summa 13338 euro, kopā iegrāmatoti 
ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas 14786 euro, bet ieguldījuma uzskaites vērtība 
35651 euro apmērā tika izslēgta no pašvaldības bilances un norakstīta  izdevumos.  
     Līdz ar to 2015.gada beigās Aglonas novada domes kapitāla daļu vērtība SIA 
„Cirīšu HES” ir 89097 euro jeb 40%, bet SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 12900 euro jeb 2.727%. Kopējā Aglonas 
novada domes kapitāla daļu vērtība kapitālsabiedrībās 31.12.2015. ir 101997 euro. 
     Pašvaldības finansiālo darbību līdzdalība kapitālsabiedrībās nepasliktina, jo 
Aglonas novada dome 2014., 2015.gadā nav veikusi līdzdalības maksājumus un arī 
2016.gadā neplāno veikt. Pie tam 2015.gadā no SIA „Cirīšu HES” ir saņemtas dividendes 
12000 euro apmērā, bet 2016.gadā Aglonas novada dome saņems dividendes no SIA 
„Cirīšu HES” 60000 euro apmērā, bet no SIA “AADSO” 3953 euro apmērā (datu avots – 
kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču protokoli). 
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Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir 
samazinājušies par 35651euro. 
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2015.gada pārskats 

Rādītāji Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – 
kopā 
   

522158 549875 -27717 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 
kapitālā un vērtības samazinājums 
asociēto kapitālsabiedrību kapitālā  

509258 501324 7934 

Pārējie ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 

12900 48551 -35651 

28.tabula 
 

    Uz pārskata perioda beigām par 7934 euro  ir palielinājies līdzdalības kapitāla 
apmērs SIA „Cirīšu HES”, kur Aglonas novada pašvaldībai ir 40% līdzdalība. 
Palielinājums skaidrojams ar SIA „Cirīšu HES” peļņas palielināšos 2015.gadā (SIA 
„Cirīšu HES” gada pārskats), līdz ar to arī pašu kapitāla palielināšanos. Uz pārskata 
perioda sākumu SIA „Cirīšu HES” pašu kapitāls bija 1253309 euro, bet uz pārskata 
perioda beigām 1273145 euro. 
    Pārējo ilgtermiņa ieguldījumu samazinājums par 35651 euro skaidrojams ar to, ka 
2015.gadā veikta SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu atsavināšana (sk. iepriekšējās 
tabulas Aglonas novada domes kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās 2015.gadā 
skaidrojumus). 
 

Būtiskāko izmaiņu skaidrojums starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata 
gada beigu datiem pašvaldības ilgtermiņa un īstermiņa saistībām 

 
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2015.gada pārskats 
 

Nosaukums Summa 
EUR Skaidrojums 

Ilgtermiņa aizņēmumi -
110458   

2015.gadā pirms termiņa atmaksāta 
daļa aizņēmuma 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” 
EUR 32124,  “Ielu apgaismojuma 
infrastruktūras uzlabošana Aglonas 
novada publiskajā teritorijā” EUR 
7958, “Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas pagasta Aglonas ciemā, II 
kārta” EUR 27249, pārējais 
ilgtermiņa aizņēmumu 
samazinājums EUR 43127 
skaidrojams ar starpību starp 
saņemtajiem un atmaksātajiem 
aizņēmumiem (atmaksāts vairāk, 
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nekā saņemts). 
 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa 

869   2015.gadā samazinājusies atmaksa 
aizņēmumam “Aglonas novada 
Jaunaglonas ciema ielu 
infrastruktūras sakārtošana un 
būvniecība” par 5925 EUR, jo 2014. 
gadā aizņēmuma daļa atmaksāta 
pirms termiņa. 2014.gadā laikā 
uzsākta atmaksa saskaņā ar noslēgto 
līgumu maksāšanas sākuma 
termiņiem, bet 2015.gadā jau 
maksāta pilnā apmērā par visu gadu: 
Aizņēmumam “Ūdenssaimniecības  
attīstība Aglonas novada  Grāveru 
pagasta Grāveru ciemā, II kārta” 
atmaksa palielinājusies par 1265 
EUR, Aizņēmumam “Pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta  
(automašīnu) iegāde” atmaksa 
palielinājusies par 5529 EUR , 
pārējo aizņēmumu atmaksa veikta 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 

 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem 

71672 Īstermiņa saistību pieaugums sakarā 
ar divu jaunu automašīnu piegādi no 
SIA AUTO WELLE 2015. g. 
decembrī par kopējo summu EUR 
80168, kas saskaņā ar noslēgto 
līgumu tika apmaksāts pēc 
aizņēmuma saņemšanas 2016.gada 
janvārī. 

Īstermiņa uzkrātās  saistības -6531 Uzkrāto saistību norēķiniem ar 
darbiniekiem par atvaļinājumiem 
samazinājums EUR 4650, VSAOI 
maksājumiem EUR 1112,  procentu 
maksājumiem EUR 769. 

Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem (izņemot nodokļus) 

460 Par 2015. gada decembri ir 
aprēķināta, bet neizmaksata darba 
alga par asistentu pakalpojumu 
nodrošināšanu, kā arī atsevišķi 
precizējumi par iesniegrtajiem algas 
norēķinu dokumentiem pēc 
31.12.2015. 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

-368 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums samazinājies par EUR 
3457, VSAO iemaksas palielinājušās 
par EUR 3811, PVN palielinājums 
par EUR 1096, dabas resursu 
nodoklis samazinājies par EUR 
1818.  
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 Pārējās īstermiņa saistības -161 Pārējās īstermiņa saistības  uz 2015. 
gada beigām ir nulle. 

Nākamo periodu  ieņēmumi un saņemtie 
avansi 

-2703  Nekustamā īpašuma nodokļa 
pārmaksa samazinājusies par EUR 
1514 un avansa maksājumu par 
bērnudārzu samazinājums par EUR 
1042.  

Avansā saņemtie transferti -
415204 

Avansā saņemto transfertu 
samazinājums ES projektiem ir EUR 
430614. Uz 2015. gada beigām 
saņemtie un neizlietotie ES transferti 
ir EUR 883 VARAM projektam 
“Move for Life”. Citi VARAM 
transferti samazinājušies par  EUR 
9340. Uz 2015. gada beigām 
neizlietotie transferti VARAM 
projektam “Aglonas novada vienotā 
klientu apkalpošanas centra izveide” 
ir EUR 577,   ” T veida krustojuma 
pret Aglonas baziliku skiču projekta 
izstrādāšana” EUR 5083. Satiksmes 
ministrijas transferti pašvaldību 
autoceļiem palielinājušies par EUR 
26830, IZM transferti palielinājušies 
par EUR 3976. Avansā saņemtie 
transferti saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem tiks izlietoti 2016.gadā. 

27.tabula 
 

Aglonas novada pašvaldība aizņēmumi uz 31.12.2015., EUR 
 
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2015.gada pārskats 
 

N. 
p. 
k. 

Kredīties
tādes 

nosauku
ms 

Mērķis 

Līguma 
parakstīš

anas 
datums 

Aizņē
muma 
atmak

sas 
termiņ

š 
 

Pārskata 
gada 

sākumā 

Saņe
mti 
aizņ
ēmu
mi 

pārs
kata 
gadā  

Atmaksā
ti 

aizņēmu
mi 

pārskata 
gadā 

Aizņēmu
ma 

atlikums 
pārskata 

gada 
beigās 

1. 

Vides 
investīcij
u fonds 

Aglonas 
pagasta 
padomes 
katlu 
mājas 
rekonstru
kcija 

21.11.20
03 

01.10.
2018 6 839  -1 906 4 933 

2. Valsts Aglonas 22.03.20 20.03. 22 602  -5 037 17 565 
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kase vidussko
las katlu 
mājas 
rekonstru
kcija 

05 2025 

3. 

Valsts 
kase/Eiro
pas 
investīcij
u banka 

Sporta 
halles un 
brīvdaba
s 
estrādes 
Aglonas 
ciemā 
projektēš
ana un 
celtniecī
ba 

08.07.20
05 

05.03.
2021 139 645  -13 631 126 014 

4. 

Vides 
investīcij
u fonds 

Ūdensap
gādes 
sistēmas 
uzlaboša
na 
Aglonas 
ciemā, 
Kalnu 
ielā 

18.05.20
04 

01.01.
2019 26 989  -4 906 22 083 

5. 

Vides 
investīcij
u fonds 

Sporta 
halles 
Aglonas 
ciemā 
projektēš
ana un 
celtniecī
ba 

22.04.20
05 

01.04.
2020 165 158  -25 408 139 750 

6. 

Valsts 
kase 

ELFLA 
projekta 
''Saieta 
nama un 
tā 
teritorija
s 
vienkārš
ota 
rekonstru
kcija'' 
īstenošan
a 

13.08.20
09 

20.05.
2019 25 360  -5 635 19 725 

7. 
Valsts 
kase 

Ēkas 
renovācij
a un 
tehniskā 

11.12.20
09 

20.02.
2038 567 285  -24 405 542 880 
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projekta 
izstrāde 
pansionā
tam  
''Saleniek
i'', 
Aglonas 
internātv
idusskola
s sporta 
zāles 
tehniskā 
projekta 
izstrāde 

8. 

Valsts 
kase 

Ūdenssai
mniecība
s attīstība 
Aglonas 
pagasta 
Aglonas 
ciemā 

11.06.20
10 

20.05.
2020 88 143  -16 028 72 115 

9. 

Valsts 
kase 

Bērnu 
brīvā 
laika 
pavadīša
nas 
centra 
izveide 
Aglonā 

03.06.20
10 

20.05.
2020 50 930  -9 260 41 670 

10. 

Valsts 
kase 

Ūdenssai
mniecība
s attīstība 
Aglonas 
novada 
Kastuļin
as 
pagasta 
Priežmal
as ciemā 

26.05.20
11 

20.05.
2031 217 220  -13 170 204 050 

11. 

Valsts 
kase 

Ūdenssai
mniecība
s attīstība 
Aglonas 
novada 
Šķeltova
s pagasta 
Šķeltova
s ciemā'' 

21.12.20
10 

20.08.
2020 121 051  -21 053 99 998 

12. Valsts 
kase 

Saietu 
nama 

16.11.20
11 

20.11.
2018 22 265  -5 566 16 699 
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rekonstru
kcija 
Aglonas 
novada 
Kastuļin
as 
pagastā 
un 
Šķeltova
s pagastā 

13. 

Valsts 
kase 

ELFLA 
projekta 
''Ielu un 
tiltu 
rekonstru
kcija 
Aglonas 
novadā 
īstenošan
ai 

12.09.20
12 

20.09.
2022 74 589  -9 625 64 964 

14. 

Valsts 
kase 

ERAF 
projekta 
"Ūdenssa
imniecīb
as 
attīstība 
Aglonas 
novada 
Grāveru 
pagasta 
Grāveru 
ciemā" 
īstenošan
ai 

14.06.20
13 

20.06.
2033 69 305  0 69 305 

15. 

Valsts 
kase 

ELFLA 
projekta 
"Aglonas 
novada 
Jaunaglo
nas 
ciema 
ielu 
infrastru
ktūras 
sakārtoša
na un 
būvniecī
ba" 
īstenošan
ai 

14.06.20
13 

20.06.
2023 44 584  0 44 584 
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16. 

Valsts 
kase 

ERAF 
projekta 
"Ūdenssa
imniecīb
as 
attīstība 
Aglonas 
novada 
Jaunaglo
nas 
ciemā" 
īstenošan
ai 

08.07.20
14 

20.06.
2025 81 469  -32 124 49 345 

17. 

Valsts 
kase 

Pašvaldī
bas 
autonom
o 
funkciju 
veikšanai 
nepiecieš
amā 
transport
a 
(automaš
īnu) 
iegāde 

15.10.20
14 

20.10.
2021 71 724  -5 508 66 216 

18. 

Valsts 
kase 

ERAF 
projekta 
"Ūdenssa
imniecīb
as 
attīstība 
Aglonas 
novada 
Grāveru 
pagasta 
Grāveru 
ciemā, II 
kārta" 
īstenošan
ai 

15.10.20
14 

20.10.
2022 15 980 2054

4 -2 627 33 897 

19. Valsts 
kase 

ERAF 
projekta 
"Ūdenssa
imniecīb
as 
attīstība 
Aglonas 
pagasta 
Aglonas 

07.05.20
15 

20.04.
2030 

0 7682
1 -27 249 49 572 
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ciemā, II 
kārta" 
īstenošan
ai 

20. Valsts 
kase 

KPFI 
projekta 
"Ielu 
apgaism
ojuma 
infrastru
ktūras 
uzlaboša
na 
Aglonas 
novada 
publiskaj
ā 
teritorijā
" 
īstenošan
ai 

22.05.20
15. 

20.05.
2025 

0 2414
2 -7 958 16 184 

 Kopā    1 811 
138 

1215
07 231096 1 701 

549 
28.tabula 

 
2015.gadā saņemti aizņēmumi EUR 121507 apmērā, bet atmaksāti aizņēmumi 

EUR 231096 apmērā.     
Neatmaksāto aizņēmumu kopsumma uz 31.12.2015. EUR 1701549, tajā skaitā 

īstermiņa daļa (apmaksājama 2016.gadā) sastāda EUR 170559, bet ilgtermiņa daļa 
(apmaksājama turpmākajos gados) sastāda EUR 1530990. Aizņēmumu atmaksa tika 
veikta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar kredītiestādēm, norādītajos termiņos un 
apmērā. 
 

3. Pašvaldības nekustamie īpašumi 2013. – 2015. gadā 
 

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NOVĒRTĒJUMS 

 
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2014. un 2015.gada pārskats 

(EUR) 
Posteņa nosaukums Atlikusī 

vērtība 
31.12.2013. 

Atlikusī 
vērtība 

31.12.2014. 

Atlikusī 
vērtība 

31.12.2015. 

Pieaugums 
(+) 

samazinājums 
(-), 2015.g. 

salīdzinājumā 
ar 2014.g., % 

Zeme, ēkas un 
būves 7800878 7 849 373 9227609 17.6 

t.sk.: dzīvojamās 504501 470 970 438156 -7.0 
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ēkas 
          nedzīvojamās 
ēkas 3148581 3 103 423 4081560 31.5 

          transporta 
būves 1018634 857 780 744898 -13.2 

          zeme zem 
ēkām un būvēm 300304 297 420 294304 -1.0 

          kultivētā zeme 290395 279 926 283579 1.3 
          pārējā zeme 335798 313 806 361333 15.1 
          inženierbūves 2196456 2 520 640 3019200 19.8 
          pārējais 
nekustamais īpašums 6209 5 408 4579 -15.3 

29.tabula 
 

   Dzīvojamo ēku vērtība, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, samazinājusies 
par 7.0%, nedzīvojamo ēku vērtība palielinājusies par 31.5%, transporta būvju vērtība 
samazinājusies par 13.2% un pārējā nekustamā īpašuma vērtība samazinājusies par 15.3% 
aprēķinātā nolietojuma rezultātā.  
   Inženierbūvju vērtība  ir palielinājusies ES projektu īstenošanas rezultātā. 
   Zemes vērtības svārstības izveidojušās, galvenokārt veiktās salīdzināšanas rezultātā ar 
VZD reģistra datiem. 
    
Informācija par pašvaldības iznomātajiem (izīrētajiem) nekustamajiem īpašumiem 

 
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais  2015.gada pārskats 
 

Iznomātās 
aktīvu grupas 
nosaukums Objekta īss apraksts 

Saņemamā 
maksa visā 
nomas 
līguma 
periodā 

Tajā 
skaitā 
nākamajā 
pārskata 
periodā 
(2016.g.)  

Zeme, ēkas un 
būves  x 76 540 15 352 

Dzīvojamās ēkas   0 0 

Nedzīvojamās 
ēkas 

Ēkas : Aglona Somersetas ielā-24  
ārsta praksēm, Šķetova, Kastulina-
ārstu praksēm; Aglona, Daugavpils 

ielā-7, komercdarbībai- maizes 
muzejs; Daugavpils ielā-6 (1 telpa 

karatē nodarbībām, 1 telpa 
biedrībai Neaizmirstule); A.Broka 
ielā -9, katlumāja-komercdarbībai; 

Priežmalē-Ilzas ielā -19- telpas 
Latvijas pastam, un telpas 

komersantam (veikals); 7 ēkas, 
noslēgti 11 līgumi. Nomas devējs: 

Aglonas novada dome  

45 395 9 079 

Rezidenti x 45 395 9 079 
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Nefinanšu 
sabiedrības x 40 340 8 068 

Mājsaimniecīb
as x 4 630 926 

Mājsaimniecīb
as apkalpojošās 
bezpeļņas 
organizācijas 

x 425 85 

Transporta būves   0 0 

Zeme zem ēkām 
un būvēm 

Zeme-Kapiņu ezers-212.5 ha, 
Terehovas ezers-11.9 ha, 

komercdarbībai, sapropeļa 
iegūšanai; kapi Grāveru pagastā 

komercdarbībai-jaunu kapu 
teritorijas veidošanai; pārējā zeme 

–lauksaimnieciskai darbībai, 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem-3 

līgumi Nomas devējs: Aglonas 
novada dome 

485 141 

Rezidenti x 485 141 
Nefinanšu 

sabiedrības x 485 141 

Pārējā zeme 

Mājsaimniecībām iznomātā zeme 
lauksaimnieciskai darbībai, saskaņā 

ar noslēgtajiem līgumiem, 661 
zemes kad. Vienība, noslēgti 612 
līgumi. Nomas devējs: Aglonas 

novada dome 

30 660 6 132 

Rezidenti x 30 660 6 132 
Nefinanšu 

sabiedrības x 10 620 2 124 

Mājsaimniecīb
as x 20 040 4 008 

30.tabula 
 

4. Pasākumi teritorijas plāna īstenošanā 
 

 Projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas novada teritorijas 
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 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.§).  

Novada attīstības virzieni – galvenās prioritātes: 
1. Atpūtas un sakrālais tūrisms kā novada ekonomikas specializācija, 

dabas un tūrisma vides sakārtotība. 
2. Lauksaimniecības ilgtspējīga attīstība. 
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3. Droša un ērta satiksme pa novada ceļiem. 
4. Caurspīdīga, uz risinājumiem un sadarbību orientēta pārvaldība. 
5. Sociālā infrastruktūra nodrošina visu iedzīvotāju apkalpošanu 

atbilstoši viņu vajadzībām. 
6. Kvalitatīva un konkurētspējīga izglītība - novada ilgtspējīgas attīstības 

prioritāte. 

Novada tūrisma devīze - Aglonas novads uzrunā, aicina un pārsteidz! 
Aglonas novada dome 2015. gada 29 decembrī apstiprināja aktualizētos Aglonas 

novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības un investīciju plānus (protokols 
Nr.22.§19). 
2. 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.§).  
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 
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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Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 14.punktu, 
Aglonas novada spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ievietoti 
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).  

 
 

5. Līdzdalība  projektos 
 

Aglonas novada dome 2015. gadā turpināja aktīvi piesaistīt Eiropas Savienības 
struktūrfondu un citu finanšu avotu līdzekļus, sekmējot Aglonas novada attīstību, 
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanu un jaunu investīciju piesaisti novada teritorijai 
(skat. Pielikumu Nr.2). 

2015. gada 30. septembrī noslēdzās pēdējais pārrobežu sadarbības programmas 
2007-2013 projekts Nr. LLB-2-255  „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un 
Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life”. 

 Projekta ietvaros papildināta Aglonas novada Sporta centra materiāli tehniskā 
bāze, iegādāts sniega motocikls “Polaris” ar trašu veidošanas aprīkojumu, slēpju 
komplekti (slēpes, nūjas, zābaki), nūjošanas nūjas un slēpju sagatavošanas aprīkojums 
(slēpju sagatavošanas galdi, gludeklis vaska izlīdzināšanai, vaski un skrāpji). Gar Cirīša 
ezera krastu, blakus estrādei un peldētavai izveidota Aglonas slēpošanas un nūjošanas 
trase 1,45 km garumā. Apmācīti speciālisti pareizai nūjošanas tehnikai, kā arī organizēta 
veselīga dzīvesveida piekritēju grupa 6 cilvēku sastāvā, kas regulāri nūjoja vai slēpoja, 
apsekoja savu veselību šīs aktivitātes ietvaros. Iegādātais inventārs ir pieejams ikvienam 
iedzīvotājam bez maksas.  

Kopējais projekta budžets 600 841,37 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 
540 757,23 EUR, nacionālais finansējums 10% – 60 084,17 EUR 
Aglonas novada domes (projekta partnera) budžets: 56109.60 EUR, t. sk. ENPI 
līdzfinansējums 90% – 50498.64 EUR, nacionālais finansējums 10% – 5 610, 96 EUR, 
kas sadalās 5% valsts budžets, 5% pašvaldības finansējums. 

Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 30 mēneši. 
Projekts īstenots Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmas (ENPI) ietvaros. 
2015. gadā noslēdzās  ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekti: projekts Nr.  
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031 “Aglonas novada Aglonas ciema 
ūdenssaimniecības attīstības” II kārta. Vēl 41 (papildus esošajiem) ciema iedzīvotājam 
tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā 
pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība 
nodrošināta 64 % ciema iedzīvotājiem. Projekts Nr.  
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105 “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada 
Grāveru pagasta Grāveru ciemā” II kārta. Projekta realizācijas rezultātā Grāveru ciemā 
tika veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2314 m), kanalizācijas pašteces tīklu 
paplašināšana (735 m), spiedvada izbūve (178 m) un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas 
izbūve (1 gab.). 

 Noslēdzās Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekts – “Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. 

2015. gadā Zemkopības ministrijas un LAD projektu ietvaros Kastuļinas tautas 
namam tika iegādāta jauna un mūsdienīga skaņu un gaismu aparatūra, projekts Nr. 14-03-
LL22-L413201-000008 “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada 
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Kastuļinas tautas namā”.  
 Projekta Nr. 14-37-LL12-L413212-00003 „Tautas tērpu iegāde Aglonas bazilikas 

kora skolas 5.- 9.klašu skolēnu korim” rezultātā tika izgatavoti un iegādāti 26 meiteņu un 
10 puišu tautas tērpu komplekti.  

Projekta Nr.2.63 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu 
ezeros” tika papildināti līdaku mazuļu resursi Aglonas novada ezeros (3860 gab.). 
 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta Nr. KPFI-
13.3/31  „Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā 
teritorijā” ietvaros Aglonas novada Aglonas ciemā tika veikta 80 gaismu izstarojošo 
diožu (LED) gaismekļu uzstādīšana. 
 Projekta „Dabas pasaule mums visapkārt”  ietvaros ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda līdzfinansējuma atbalstu Aglonas vidusskolā no 2015. gada 1. jūnija 
līdz 5. jūnijam notika piecu dienu tematiska dienas vides izglītojoša, pētnieciska un 
atpūtas vasaras nometne 20 Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas bērniem no 
13 līdz 18 gadiem.  

Projekta „4 DABAS ELEMENTI”  ietvaros Rīgas un visas Latvijas Metropolīta 
Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā no 17.08.2015. līdz 21.08.2015. norisinājās 
dienas tematiskā vides izglītības vasaras nometne „4 DABAS ELEMENTI” 20 skolas 
vecuma bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem. 
 Aglonas BJBLPC „Strops” veiksmīgi īstenoja Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras atbalstīto projektu „Radi pats!”. 
 Aglonas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) 
2015. gadā vasarā turpināja pozitīvo pieredzi jauniešu nodarbinātībā. 
 2015. gada augusta sākumā Aglonas novada dome saņēma Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu 
vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai Aglonā. Centrā ir 
pieejami ne vien pašvaldības sniegtie pakalpojumi, bet arī Valsts ieņēmuma dienesta, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta 
dienesta, Valsts zemes dienesta, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un arī Uzņēmuma 
reģistra pakalpojumi. 

 
 

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. Laika posmā no 2015. gada janvāra līdz 2015. 
gada 31. decembrim tika sagatavotas un ievietotas 978 aktualitātes Aglonas novada 
domes mājaslapā www.aglona.lv.  

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 2015. gadā nodrošināti 13 sižeti 
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pārraidīšanai ēterā. 
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. 2015. gadā katru mēnesi tika izdots informatīvs izdevums „Aglonas 
Novada Vēstis”. 
 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.  

Aglonas novada dome 2015. gadā organizēja vairākas iedzīvotāju sapulces 
pagastu pārvaldēs un Kultūras centrā. 

2015. gada 11. martā AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 
pārstāvji vadīja informatīvo sapulci par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas 
novadā. 

2015. gada 8. oktobrī un 12. novembrī notika Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" pašvaldības un 
uzņēmēju apspriedes. Apspriedēs tika pārrunāti grants ceļi, kurus plānots pārbūvēt 
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.  

Aglonas novada dome 2015. gada novembrī organizēja 4 iedzīvotāju sanāksmes: 
09.11.2016. - Grāveru pagasta pārvaldē, 16.11.2016. - Kastuļinas  pagasta pārvaldē, 
23.11.2016. - Šķeltovas pagasta pārvaldē, 30.11.2016.  - Aglonas KC, kurās klātesošie 
tika iepazīstināti ar domes darbību, budžetu, ES plānošanas periodu paveiktajām un 
plānotajām aktivitātēm, kā arī varēja uzdot jautājumus domes darbiniekiem  par dažādām 
tēmām. 
 

7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

2016. gadā tiks uzsākta 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīciju 
piesaiste, sagatavojot un iesniedzot jaunus projektu pieteikumus, atbilstoši izsludinātajiem 
projektu konkursiem.  
1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos" ietvaros plānots veikt pārbūves darbus sekojošiem autoceļiem: 
1.1. Autoceļš K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0.000-2.680 km (Aglonas novads, 
Kastuļinas pagasts) 
1.2. K-29  Butkānu kapi - Lejas Butkāni  0.000-1.010 km (Kastuļinas pagasts). 
1.3. S-13 Marhleviči – Zabalotki - Aksenova 0.000-2.680 km, S-8   Marhleviči –  Prusaki  
2.000 km -3.450 km (Šķeltovas pagasts). 
1.4. A-3  Rutuļi – Bēķi – Spīķi - Salenieki 0.000-2.820 km, 3.900 km -8.880 km (Aglonas 
pagasts). 
1.5. A-7 Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni  0.000-3.450 km (Aglonas pagasts). 
1.6. G-3  Kovaļevo – Mateļi – Raginski  0.000-3.420 km, G-10 Raginski - Raginski 
0.000-0.580 km (Grāveru pagasts).  
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2016. gadā plānots izstrādāt tehnisko autoceļu dokumentāciju.  
 Maksimāli pieejamais atbalsta apmērs Aglonas pašvaldībai -  900 000,00 EUR jeb 90 %, 
pašvaldības līdzfinansējumu -  100 000,00 EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem 
izdevumiem. 2016. gadā paredzēts izsludināt iepirkumu tehniskās dokumentācijas 
izstrādei un iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā. 
 
2. Tiks sagatavoti iesniegumi projektu priekšatlasei darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni 
visās nozarēs” 4.2.2. specifisko atbalsta mērķi (SAM) „Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”, kur plānota Aglonas 
bērnudārza, Aglonas centrālās bibliotēkas un ēkas,   Daugavpils ielā 1,  siltināšanas 
darbi.  

3. 2016. gadā Aglonas novada bērni un jaunieši varēs  iesaistīties dažādās neformālās 
mācīšanās aktivitātēs. Novada jauniešiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne 
izglītībā, ne mācībās tiks sniegta iespēja profilēties, īstenojot individuālu programmu.  

4.  Aglonas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) arī 2016 
gada vasarā turpinās pozitīvo pieredzi jauniešu nodarbinātībā. Aglonas novada skolēniem 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem tiks sniegta iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos 
vasaras brīvlaikā, apgūstot darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi. 

5. Aglonas novada iedzīvotājiem visa gada garumā tiks nodrošināta iespēja piedalīties 
dažādos kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, vides sakopšanas aktivitātēs un svētku 
pasākumos. 

6. Plānota jaunu pārrobežu sadarbības partneru apzināšana, kopīgu projektu ideju 
identificēšana un īstenošana kultūras, sporta, sociālās aizsardzības, izglītības, dabas 
aizsardzības jomās.  

7. Turpināsies vai tiks uzsākta tehnisko projektu izstrāde un aktualizācija investīciju 
piesaistei – ielām, ceļiem, radošo industriju centra ēkai, multifunkcionālai ēkai, 
daudzdzīvokļu mājai, stadiona rekonstrukcijai (SAM 5.6.2.,  pārrobežu sadarbības 
programmu u.c. ietvaros). 

8. Projektu pieteikumu sagatavošana 2016. gadā notiks atbilstoši apzinātajām prioritātēm, 
izsludinātajiem projektu pieteikumu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem. 
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8.Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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9.Aglonas novada domes lēmumi par 2015.gada publisko pārskatu 
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10.Pielikumi 
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1.pielikums 
AGLONAS NOVADA DOMES Struktūra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Aglonas novada dome 9 deputāti 

Ekspertu komisija 3 

Novada domes 
priekšsēdētāja 

vietnieks 

Izpilddirektors 

Pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Lietvedības un 

komunikācijas nodaļa 

 
Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa 

 
Transporta nodaļa 

Komunālo pakalpojumu nodaļa Šķeltovas pagasta 
pārvalde 

 
Kastuļinas pagasta pārvalde 

Grāveru pagasta 
pārvalde 

 
Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 

Novada domes 
priekšsēdētājs 

Finanšu komiteja 5 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 

komiteja 4 

Iepirkumu komisija 

Inventarizācijas komisija 7 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija 5 

Administratīvā komisija 6 

Aglonas novada vēlēšanu komisija 7 

 
Finanšu nodaļa 

 
Juridiskā nodaļa 

Aglonas novada centrālā 
bibliotēka 

Grāveru pagasta bibliotēka 
Šķeltovas pagasta bibliotēka 

Kastuļinas pagasta bibliotēka 

Aglonas novada 
pirmsskolas 

Izglītības 

Aglonas BJBLPC"Strops"  
 

SAC "Aglona" 

Feldšeru punkti Grāveru 
feldšeru punkts 

Šķeltovas pag. feldšeru punkts 

Priežmales feldšeru punkts 

 
Priežmalas pamatskola 

Rīgas un visas Latvijas 
Metropolīta Aleksandra 

(Kudrjašova) Grāveru 

pamatskola 

 
Kapitālsabied
rības 

Aglonas novada kultūras centrs 

Grāveru pagasta kultūras nams (struktūrvienība) 

Šķeltovas tautas nams (struktūrvienība) Kastuļinas 

tautas nams (struktūrvienība) 

Aglonas Bazilikas 

kora skola 
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2.pielikums 

Projekti Aglonas novadā 2015. gadā  
 

Projekta 
nosaukums 

 

Finansētā
js 

Projekta 
realizācijas 

laiks 

Kopējā 
summa 
EUR 

Līdzfin
ansēju

ms 

Pašvaldības  
finansējums 

“Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana 
Latvijas un 
Baltkrievijas 
pierobežu 
reģionos (Move 
for life)”,  
Nr.LLB-2-255  

LV-LT-BY 
programm

a 

2013.01.03.-
2015.05.20. 

56110,00  90% 5% valsts 
budžets, 5% 

līdzfinansējums 

“Tautas tērpu 
iegāde Aglonas 
bazilikas kora 
skolas 5.-9. klašu 
skolēnu korim” 

ELFLA 15.12.2014. – 
29.05.2015. 

8150,32 90% 
 

10% +PVN 
 

“Materiāltehniskā
s bāzes 
pilnveidošana 
Aglonas novada 
Kastuļinas tautas 
namā” 

ELFLA 19.02.2015. - 
15.05.2015. 

7407, 62 90% 
  

10% +PVN 

“4 DABAS 
ELEMENTI” 

Latvijas  
Vides 

aizsardzīb
as fonds 

01.08.2015.- 
15.11.2015. 

2308,23 65%  35% 

“Dabas pasaule 
mums visapkārt” 

Latvijas 
Vides 

aizsardzīb
as fonds 

 4444,44 67,50% 32,5% 

“Radi pats!” Jaunatnes 
starptautis

ko 
programm
u aģentūra 

15.05.2015.- 
15.09.2015. 

3999,11 100% 0% 

“Zivju resursu 
pavairošana 
Aglonas novada 
Ilzas un Saviņu 
ezeros” 

Zivju 
fonds 

30.06.201
5. - 
30.10.201
5. 

1307,77 79% PVN 

“Ielu 
apgaismojuma 
infrastruktūras 
uzlabošana 

KPFI 01.04.2015. – 
01.06.2015. 

 46652,07 70% 30% 
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Aglonas novada 
publiskajā 
teritorijā” 
“Nodarbinātības 
pasākumi vasaras 
brīvlaikā 
skolēniem 
Aglonas novadā” 

NVA 01.06.2015. – 
31.08.2015. 

10692,00 50% 
+atalgo

jums 
darba 

vadītāji
em 

50% 

“Vienotā klientu 
apkalpošanas 
centra izveide un 
darbības 
nodrošināšana 
Aglonā” 

Valsts 
budžets 

01.09.2015. – 
01.09..2017. 

 70% no 
izveido
šanas 

izmaks
ām + 
50% 
algu, 

kancele
jas 

preču 
izmaks

ām 

50% algu, 
kancelejas preču 

izmaksām 

“Atbalsts 
ugunsdrošības 
pasākumiem 
pašvaldību 
vispārējās 
izglītības 
iestādēs” 

Latvijas - 
Šveices 

sadarbības 
programm

a 

01.02.2012-
31.05.2015. 

10381,35 90% 10% 

 
“Ūdenssaimniecīb
as attīstība 
Aglonas novada 
Grāveru pagasta 
Grāveru ciemā”, 
II kārta,  
3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/098/
105 

ERAF 25.09.2013. – 
24.09.2015. 

309451,44 85% 15% 
+ - 56607,20 

EUR 
neattiecināmās 
izmaksas, t.sk. 

PVN  

“Aglonas novada 
Aglonas ciema 
ūdenssaimniecība
s attīstības”, II 
kārta,  
3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/096
/031 

ERAF 26.08.2013. – 
26.08.2015. 

446879,28 85% 15% 
+ 77557,56 EUR 
neattiecināmās 
izmaksas, t.sk. 

PVN  

“Ūdenssaimniecīb
as attīstība 
Aglonas novada 
Jaunaglonas 

ERAF 01.10.2013. – 
30.01.2015. 

590003,30 85% 15% 
+ 104503,69 EUR 

neattiecināmās 
izmaksas, t.sk. 
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ciemā”, 
3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/095 

PVN 

 


