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Ievads
Aglonas novada domes priekšsēdētājas uzruna.
Labdien, cienījamie Aglonas novada domes publiskā pārskata lasītāji!
Publiskais pārskats atspoguļo informāciju par paveikto 2016. 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. 2016.
gadā tika uzsākts darbs pie 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīciju
piesaistes, sagatavojot tehnisko dokumentāciju, projektu iesniegumus, slēdzot sadarbības
līgumus.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros izstrādāti būvprojekti pārbūves darbu veikšanai
sekojošiem grants ceļiem:
1. Autoceļš K-2 (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts - 2.680 km).
2. Autoceļš K-29 (Kastuļinas pagasts - 1.010 km).
3. Autoceļš S-13 (Kastuļinas pagasts - 680 km).
4. Autoceļš S-8 (Šķeltovas pagasts - 3.450 km).
5. Autoceļš A-3 (Aglonas pagasts - 8.880 km).
6. Autoceļš A-7 (Aglonas pagasts - 3.450 km ).
7. Autoceļš G-3 (Grāveru pagasts - 3.420 km).
8. Autoceļš G-10 (Grāveru pagasts - 0.580 km ).
Projekta sagatavošanas stadijā notikušas sanāksmes ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem,
kas izmanto šo ceļu infrastruktūru. Maksimāli pieejamais atbalsta apmērs Aglonas
pašvaldībai – 900 000,00 EUR jeb 90 %, pašvaldības līdzfinansējumu – 100 000,00
EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem.
Pārskata gada vidū 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 bija
plānota Aglonas bērnudārza, Aglonas centrālās bibliotēkas ēku siltināšanas darbi. 2016.
gadā šajā programmā ir atbalstīta projekta ideja par “Aglonas novada centrālās
bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanu”, izstrādāta tehniskā dokumentācija
siltināšanas darbiem.
Aglonas novada dome piedalījās projektā “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ”trešajā
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atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona
attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” iesniegts projekta
iesniegums “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība”, kur vadošais partneris ir Preiļu novada dome. Šajā projektā ir
nepieciešama sadarbība ar uzņēmējiem, kas investēs līdzekļus savā uzņēmumā. Aglonas
novadā izveidota sadarbība ar vairāk kā 15 uzņēmējiem, kas parakstījuši apliecinājumu
par interesi ar Aglonas novada domi par darba vieta izveidošanu un investīciju piesaisti.
Projekta ietvaros tiks veikta:
1. Aglonas novadā esošo ielu un ceļu pārbūve. Ceļi:Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki –
1,950 km, Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, Šķeltova-Pildigi-Kriviņi – 0,4 km,
Priežmala-Zaharišķi – 0,770, Dunski-Deņeva-Kastuļina – 1, 04 km, Aglonas ciema
teritorijā: Daugavpils ielā 7- 150 m2, Broka iela – 0,510 km , Aglonas iela – 0,350 km.
2. “Radošo industriju centra izveide Aglonā”, Somersetas ielā 23, Aglona.
Liels darbs 2016. gadā tika ieguldīts jaunu pārrobežu sadarbības partneru
apzināšanā, kopīgu projektu ideju identificēšana un īstenošana kultūras, sporta, sociālās
aizsardzības, izglītības, dabas aizsardzības jomās. Sadarbības rezultātā ar ārvalstu
partneriem
ir
iesniegti
projektu
pieteikumi:
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020:
1.

“Ar karali Mindaugu saistīto pilskalnu vēsturisko liecību renesanse 21.
gadsimtā Latvijā un Lietuvā/ Karaļa Mindauga ceļš”.

2.

“Pirmsskolas vecuma bērnu praktiska izglītošana par dabu, vides aizsardzību
un ekoloģiju, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas/ Pirmsskolas izglītība par
vides aizsardzību”.

3.

“Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, ūdens vides uzlabošana un
aizsardzība/ Ūdens eko-ceļojums.

Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020:
1. “Alternatīvie pakalpojumi pilnvērtīgām vecumdienām Latvijas-LietuvasBaltkrievijas pierobežā/ Pilnvērtīgas vecumdienas”
2. “Sabiedrības stiprināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana, organizējot
kopīgus pārrobežu sporta pasākumus 3 valstīs”.
3. “Pirmsskolas vecuma bērnu atveseļošanas pakalpojumu uzlabošana pārrobežu
sadarbībā Latvijas –Baltkrievijas reģionos”.
Aglonas novada dome, piešķirot finansējumu, nodrošināja projektu konkursus
novada iedzīvotājiem. Mazo grantu konkursam iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar
dvēseli” komisija atbalstīja biedrības “Mēs Grāveriem” projektu “Mēs par Grāveru
kultūras attīstību” (iegādāta jauna atskaņošanas aparatūra). Atbalstīts iniciatīvas grupas
“Rasas pērles” projektu “Vasaras prieks – ūdenī”, iniciatīvas grupas “Kaimiņi” projektu
“Veidosim vidi sev apkārt”, iniciatīvas grupas “Ja ne es, kas tad?” projektu “Mēs savas
mājas saimnieki”, biedrības “Ilzes krasti” projektu “Informatīvā stenda atjaunošana
Priežmalē”. Konkursa kopējais finansējums 2000 EUR.
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Aglonas novada dome organizēja arī jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā
atbalstīti novada pagastu jauniešu 4 projekti. Konkursa kopējais finansējums 1200 EUR.
Aglonas novada dome katru gadu nodrošina Viduslatgales pārnovadu fondam
finansējumu mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi-2016”
rīkošanai. Projektu konkursā finansējumu saņēma iniciatīvas grupas “Priežmalas
aktīvisti” projektam “Sports Kastuļinas iedzīvotāju priekam”, Šķeltovas pagasta biedrība
“Alksniena” projektam “Šķeltovas ciema labiekārtošana”, Aglonas iniciatīvas grupa
“Velomīļi” projektam “Aglyunas skoti”. Aglonas radošie jaunieši iesniedza projektu
“Informācijas stendu uzstādīšana Aglonā”, biedrība ”Mēs- Grāveriem” izstrādāja
projektu „Tautas nama labiekārtošana”.
Latvijas pašvaldības uzsākušas jaunu tradīciju 3 gadu garumā – padarīt Latviju
krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo arhitektūras objektu izvietošanu parkos,
gatavojoties Latvijas simtgadei. Aglonas novada dome arī iesaistījās projektā
“Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” īstenošana, kas ir valsts atbalsts meža
nozares attīstībai 2016. gadā. Meža dienu – 2016 devīze bija “Kopā nākotnes mežam!”.
Aglonas novadā meža dienu 2016.-2018. aktivitātes plānots īstenot dabas parka “Cirīša
ezers” (NATURA 2000) teritorijā, Aglonas ciema atpūtas vietā. 2016. gadā iestādīti
košumkrūmi parka teritorijā.
2016. gadā Aglonas novada dome iestājās Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā , kā
arī sagatavojusi projekta pieteikumu “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas
novadā”, nodrošinot atbalsta pasākumus 2017.-2019. gadā veselīga dzīvesveida
aktivitātēm.
2016. gadā Aglonas novada dome strādāja pie Latgales speciālas ekonomiskās zonas
izveides, apzinot iespējamos SEZ uzņēmējus un SEZ teritorijas.
Aglonas novada pašvaldība iesaistījās arī Zemkopības ministrijas izsludinātajā
konkursā ar projektu “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu, Saviņu un
Kalvīša ezeros”. Rezultātā ezeros tika ielaisti līdaku zivju mazuļu.
Veselīgā dzīvesveida veicināšanai Aglonas ciemā Aglonas novada Sporta centram
papildināta materiāli tehniskā bāze, iesākta sporta laukuma renovācija.
Arī novada izglītības iestādes ir veiksmīgi realizējušas projektus, rīkojot
tematiskas vides izglītojošas, pētnieciskas un atpūtas nometnes Aglonas vidusskolas un
Grāveru
pamatskolas
skolēniem.
Aglonas novada BJBLPC „Strops” turpināja veiksmīgu darbu ar bērniem un
jauniešiem. Pērn tika novadītas dažādas radošās darbnīcas, konkursi, tematiskie
pasākumi, kurus apmeklēja kopumā 9675 bērni un jaunieši. Arī vasaras sezonā centrs ir
atvērts apmeklētājiem.
Aglonas vidusskola ir mazo skolu reitinga „Lielā pūce” labāko pirmajā pieciniekā.
Aglonas vidusskolas skolēnu komanda vairākus gadus piedalās koncerna Latvenergo
erudīcijas konkursā „eXperiments”. 2016. gadā komanda ieņēma ceturto vietu Latgales
reģiona pusfinālā. Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa” un Aglonas bazilikas
Kora skolas kora grupa apmeklēja Pueri Cantores XL kongresu-festivālu Romā,
piedaloties
dievkalpojumos,
dziedot
dažādās
Romas
baznīcās.
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Pašvaldība turpināja darbu ar jauniešiem un piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) skolēnu nodarbinātības pasākumā, vasaras brīvlaikā nodrošinot iespēju 30
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 – 6828. 00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 9815.00 EUR.
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 Tallinā, statistika par 2016. gadu
liecina, ka Aglonas novads ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem Latgalē.
Novadu apmeklēja 348568 tūristu (2015.gadā – 314734).
Aglonas novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu novada iedzīvotajiem,
nodrošinot pabalstus vientuļajiem cilvēkiem,
maznodrošinātām ģimenēm.
Aglonas novada domes telpās, Somersetas ielā 34, Aglonā, turpina savu darbu vienotais
klientu apkalpošanas centrs. Centrs nodrošina publisko pakalpojumu pieejamību
labiekārtotās telpās, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības atbilstoši vienas
pieturas aģentūras principam. Pērn centrā tika sniegti 288 valsts iestāžu piedāvātie
pakalpojumi. Aglonas novada dome arī turpmāk rūpēsies par iedzīvotāju labklājību,
priekša daudz ieceru, ideju, projektu.

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 (līdz 29.12.2015.), Igors Reščenko, Aivars Rivars ( no 27.01.2016.).
2016. gadā notikušas 20 Domes sēdes, no tām 12 kārtējās un 8 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, pašvaldības
darbiniekiem un 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, lauksaimniecības
zemes darījumu izvērtēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā, medību koordinācijas komisija
4 locekļu sastāvā un ētikas komisija 5 locekļu sastāvā.
Aglonas novada domes padotībā esošas iestādes un struktūrvienības
Pašvaldības administrācijas struktūrvienības
 Būvvalde
 Finanšu nodaļa
 Transporta nodaļa
 Komunālo pakalpojumu nodaļa
 Lietvedības un komunikācijas nodaļa
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 Dzimtsarakstu nodaļa
Pagastu pārvaldes
 Šķeltovas pagasta pārvalde
 Kastuļinas pagasta pārvalde
 Grāveru pagasta pārvalde
Pašvaldības iestādes
 Aglonas novada bāriņtiesa
 Aglonas novada sociālais dienests
 SAC "Aglona" (Aglonas novada sociālais dienesta struktūrvienība)
Feldšeru punkti
 Grāveru feldšeru punkts
 Priežmales feldšeru punkts
 Šķeltovas pagasta feldšeru punkts
Bibliotēkas
 Aglonas novada centrālā bibliotēka
 Kastuļinas pagasta bibliotēka
 Grāveru pagasta bibliotēka
 Šķeltovas pagasta bibliotēka
 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
 Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs "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”;
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);
1. „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. Biedrība „Preiļu rajona partnerība”;
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3. Biedrība „Krāslavas rajonu partnerība”;
4. „Preiļu lauksaimnieku apvienība”;
5. Latgales reģiona attīstības aģentūra;
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
2016. gadā darbinieku skaits Aglonas novada domē bija - 388, no tiem darbinieki līdz 30
g. - 33 darbinieki, no 31 līdz 39 g. - 36 darbinieki, no 40 līdz 49 g. - 92 darbinieki, no 50
līdz 59 g. - 196 darbinieki, pēc 60 gadiem – 30 darbinieki, tajā skaitā 146 vīrieši un 242
sievietes.
1.2. Teritorija un iedzīvotāji
Pēc administratīvā iedalījuma Aglonas novads atrodas Latgales dienvidaustrumu
daļā,

1. attēls Avots: Wikipedia.
robežojas ar Preiļu, Riebiņu, Rēzeknes, Dagdas, Krāslavas un Daugavpils novadiem.
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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 2016. gada 1. janvāri bija 3879 personas: 1917
vīrieši un 1964 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 2011.g. līdz 2016. g.) 1. tabula
Gads

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.07.2015 01.01.2016 01.01.2017

Iedzīvotāju
skaits

4382

4310

4194

4090

3935

3879

3753

Vīrieši

2138

2109

2045

2015

1946

1917

1861

Sievietes

2244

2201

2149

2075

1989

1964

1892

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

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā
Vispārējie valdības dienesti

1.diagramma

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā 2016.
g.
2348

1101
Poļi
Krievi 87

94
1119

195

148

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%.)
Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv 01.01.2016.
Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības 2. tabula
2011. g.

2012. g.

2013. g.

2014. g.

2015.g.

2016.g.

Pilsoņi

4081

4018

3908

3806

3677

3622

Nepilsoņi

272

261

251

237

215

213

Pārējie

29

31

35

47

43

44

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv
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Aglonas novadā 93 % no visiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 6 % ir Latvijas
nepilsoņi un pārējie ir 1 %.
No 2011. gada līdz 2015. gadam bērnu skaits Aglonas novadā pakāpeniski samazinājās,
lielākais bērnu skaita samazinājums bija 2012. gadā, kas bija par 45 bērniem mazāk
nekā 2011. gadā. 2016. gadā bērnu skaits, salīdzinot ar 2015. gadu, ir par 14 bērniem
mazāks.
Bērnu skaits Aglonas novadā (no 2011. g. - 2016 g.) 3. tabula
2011. g.

2012. g. 2013. g.

2014.g.

2015.g.

2016.g.

0-6 g.

191

184

179

214

208

191

Vīrieši

102

99

89

108

107

94

Sievietes

89

85

90

106

101

97

7-18 g.

528

490

463

398

394

397

Vīrieši

262

248

233

207

200

202

Sievietes

266

242

230

191

194

195

Kopā

719

674

642

612

602

588

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv
2016. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie (t.sk. 13
meitenes un 5 zēni). Salīdzinājumā ar 2015. gadu, dzimušo skaits nav mainījies.
Jaundzimušo vārdi: Agate, Akvelīna, Eva, Liāna, Ksenija, Paula, Milana, Tīna, Loreta,
Agnija Elza, Annija, Amanda, Rodrigo, Nikita, Arsēnijs, Daniels, Miks Gustavs.
6 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 5 mazuļi, kā
trešais – 6, kā ceturtais – 1 mazulis. 8 bērniem atzīta paternitāte.
2016. gadā reģistrētas 22 laulības (t.sk. 2 dzimtsarakstu nodaļā, 19 Aglonas Romas
katoļu draudzē, 1 Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu draudzē).
41 laulātajam ir bijusi pirmā laulība, 5 laulātajiem – otrā laulība, 2 laulātajiem – trešā
laulība.
Jaunākajai līgavai bija 18 gadi, vecākajai – 76 gadi, jaunākajam līgavainim bija 19 gadi,
vecākajam
–
85
gadi.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 8 laulību reģistros (2015. gadā 6 reģistros).
2016. gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 43 miršanas reģistri -miruši
20 vīrieši un 23 sievietes, no tiem 10 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki, 3 mirušie –
VSAC
„Latgale”
filiāles
„Krastiņi”
iemītnieki.
17 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 12 – Šķeltovas pagasts, 3 –
Grāveru pagasts, 7 – Kastuļinas pagasts, 4 mirušie no citiem novadiem. Salīdzinājumā ar
2015. gadu, mirušo skaits ir par 1 mazāk. Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 21 gadus
vecs vīrietis, vecākais mirušais iedzīvotājs – 95 gadus veca sieviete.
Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 9 gadījumos, 11 reģistru ierakstos veikti
papildinājumi.
1.3. Nodarbinātība
Vadoties pēc NVA datiem Aglonas novadā kopā reģistrēti 366 bezdarbnieki (31.12.2016.)
un bezdarba līmenis vadoties pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem par darbspējas
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vecuma iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās – 16,6%.
Bezdarba līmenis Aglonas novadā uz 31.12.2015. bija 390 personas jeb 17,3%,
salīdzinot ar 2016. gada beigām bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 0,7 %.
Bezdarbnieku ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem – 100 (27% ), bezdarbnieku
ar bezdarba ilgumu 6-12 mēneši – 48 (14%), bezdarbnieku ar bezdarba ilgumu no 1-3
gadi – 96 (26%) un bija ilgāk par 3 gadiem – 122 (33%).
Pārskata gadā visvairāk bezdarbnieku bija Aglonas pagastā (38%) un Šķeltovas
pagastā (25%). Līdzīgs bezdarbnieku skaits ir Grāveru pagastā (19%) un Kastuļinas
pagastā (18%).
2016. gadā lielākais bezdarbnieku skaits Aglonas novadā bija vecumā no 50 līdz
54 gadiem – 70 bezdarbnieki ( 19,1%), pārējais bezdarbnieku skaits pa vecuma grupām:
no 15- 19 gadi – 3 (0,8%)
no 20 -24 gadi – 19 (5,2 %)
no 25 -29 gadi – 22 (6%)
no 30 -34 gadi – 14 (3,8%)
no 35 – 39 gadi – 24 (6,6%)
no 40 -44 gadi – 58 (15,8 %)
no 45 - 49 gadi – 53 (14,5 %)
no 55 - 59 gadi – 68 (18,6%)
60 un vecāki - 35 (9,6%).
Aglonas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc izglītības līmeņa:
augstāko izglītība – 20 (5,5%)
profesionālā izglītība – 190 (52 %)
vispārējā vidējā izglītība – 70 ( 19, 1%)
pamatizglītība – 71 (19,4%)
zemāka par pamatizglītību – 15 (4 %)
Aglonas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem,
problēmgrupām:
Sievietes – 178 (48,6%)
Vīrieši – 188 (51,4%)
Ilgstošie bezdarbnieki – 218 (59,6%)
Invalīdi-bezdarbnieki- 31(8,5%)
Jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem – 22 (6%)
Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 70 (19%)
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Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Aglonas novadā 2016. gadā
(pēc datiem uz 31.12.2016.) Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv 4. tabula
Aglonas
pagasts.

Kategorija

Skaits
Līdz
darbspējas
vecumam:

%

Skaits

%

Skaits

KOPĀ
Aglonas novads

%
20%

Skaits

10,6% 72

16,4 % 88

vīrieši 119

33

33

42

227

sievietes 113

14

39

46

212

439

50,3% 300

12,3% 504

20,6% 412

16,8% 2446

vīrieši 633

161

282

234

1319

sievietes 597

139

222

178

1136

45,7% 128

14,8% 202

23,3% 141

Pēc
darbspējas
vecuma:

1230

53%

Skaits

Šķeltovas
pagasts

Kastuļinas
pagasts

47

Darbspējas
vecumā:

232

%

Grāveru pagasts

397

16,2% 868

vīrieši 141

50

81

52

324

sievietes 256

78

121

89

544

KOPĀ 1859

49,5% 475

12,7% 778

20,7% 641

17.1% 3753

%
100%

100%

100%

100%

1.4. Uzņēmējdarbība
Pēc Lursoft sniegtās informācijas Aglonas novadā līdz 2016. beigām
komercreģistrā tika reģistrēti 73 uzņēmumi un uzņēmumu reģistrā 231 uzņēmums. 229
uzņēmumi darbojas aktīvi un 58 uzņēmumi ir likvidēti.
No kopējā Aglonas novada uzņēmumu skaita, kas 2016. gadā sastāda 345
uzņēmumi, lielākoties reģistrētas kā zemnieku saimniecības – 50%, sabiedrības ar
ierobežotu atbildību – 15%, biedrības – 9%, individuālie komersanti – 6%, individuālie
uzņēmumi – 6% (skat. 5. tab.)
Uzņēmumu sadalījumā pa tiesiskajām formām
Tiesiskā forma
Skaits
Biedrība
30
Nodibinājums
2
Individuālais komersants
21
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
51
Akciju sabiedrība
1
Iestāde
1
Draudze
6
Sabiedriskā organizācija
1
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5. tabula
%
9
0.2
6
15
0.08
0.08
2
0.08

Tiesiskā forma
Atklātais sabiedriskais fonds
Paju sabiedrība
Filiāle
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pašvaldības uzņēmums
Individuālais uzņēmums
Kooperatīvā sabiedrība
Zemnieku saimniecība
Kooperatīvo
biedrību
savienības
uzņēmums

Skaits
1
5
2
13
2
20
17
171

%
0.08
2
0.2
4
0.2
6
5
50

1

0.08
Informācijas avots: Lursoft

Kopumā no 2011. līdz 2016. gadam vērojama tendence samazināties reģistrēto
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitam. Līdz 2016. gada beigām tika reģistrētas 3 jaunas
uzņēmējdarbības formas (skat. 6 tab.), kas ir par vienu vienību vairāk, salīdzinot ar
2015.gadu.
Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
6. tabula
Uzņēmējdarbības formas
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Individuālais komersants (IK)
3
0
2
1
0
2
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
6
2
5
2
0
0
Zemnieku saimniecība (ZEM)
1
1
0
0
2
1
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0
Kopā
10

0
3

0
0
0
0
7
3
2
3
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 apgrozījumu ir SIA “Eltex”, ZS
“PAKALNI”, SIA “BIOPLUS”, SIA “CIRĪŠU HES”, SIA “KRIMO”, SIA “Latrar”, SIA
“JA GRAVELS”, ZS “ILZAS”, SIA “SPERO SK”, SIA”DEITILDE”, SIA “NAMEDA
L”, SIA “KLINTS 99”, SIA “Venon”, SIA”DEITILD”, SIA FOTON-D, SIA “FLOW
POWER”, SIA “Aglonas doktorāts – S”, SIA “AG 21”, SIA “CĪŠI GORDS”, SIA
“FIDES DS”.
1.5. Sociālais atbalsts
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu
administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas
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Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības
iestāde Sociālais dienests.
Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi,
Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Aglonas novada domes
pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Sociālā dienesta nolikums.
Dienests veic sociālo darbu ar:
- personām, ģimenēm un personu grupām;- personām ar garīga rakstura traucējumiem,
invalīdiem, pensionāriem;- sniedz sociālu palīdzību;- sniedz sociālos pakalpojumus vai
organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās
zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;-nosaka klienta līdzdarbības
pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;-informē iedzīvotājus par
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Sociālo darbu Aglonas novadā (Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas
pagastos) veic 4 sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem un 1
aprūpētāja, visiem darbiniekiem papildus sociālajā likumdošanā noteiktajām funkcijām
tiek nodrošināts metodiskais atbalsts: semināri un kursi par dažādām tēmām sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida
sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu
par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt
esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo
situāciju.
Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo
resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai. Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā 2016. gadā izlietoti 114745,56
eiro.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu.
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 219 ģimenēm (kopā 491
personām). Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro.
Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI)
līmeņa nodrošināšanai. 2016. gadā GMI pabalstam izlietoti 80875,77 eiro. Šo pabalstu
saņēma 157 ģimenes (kopā 299 personas).
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm. 2016. gadā dzīvokļa pabalsta
nodrošināšanai tika izlietoti 2400 eiro.
Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/ maznodrošinātām
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daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti
1497,61 eiro, un to saņēmušas 10 ģimenes.
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no
maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro vienu reizi gadā. 2016. gadā šim pabalstam
izlietoti 85,36 eiro un to saņēma 4 trūcīgas ģimenes.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 2016. gadā šis pabalsts
tika piešķirts 2ģimenēm, tam izlietojot 284,58 eiro.
Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās 2016. gadā izlietoti 5044,11 eiro, šo pabalstu saņēmušas 10 personas.
Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 4 bērniem 2016. gadā izlietoti 6135,83 eiro.
Cita veida pabalsti
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2016.
gadā šim pabalstam izlietoti 3557,25 eiro – 25 ģimenēm. Pabalsts personām, kuras
atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 2016. gadā šim pabalstam izlietoti 56,92 eiro–2
personām.
Asins donoru materiālais pabalsts
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 371,00 eiro–31 persona.
Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 3150,00 eiro–63 personām.
Apbedīšanas pabalsts
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 941,59 eiro–7 personām.
Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai
2016. gadā šim pabalstam izlietoti 50,00 eiro–1 persona.
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi
iedzīvotājiem naudā: 2016. gadā izlietoti 7543,04 eiro.
Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos
sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas,
profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus
nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā.
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Aglonas novada SAC „Aglona” 2016. gadā tika ievietoti 10 Aglonas novada
administratīvajā teritorijā reģistrētie iedzīvotāji.Sociālais dienests apmaksāja
pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – Dagdas SAC 1 personai, 2016.
gadā izlietoti līdzekļi 2752,50 eiro.2016. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties
rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 4
personām ar funkcionāliem traucējumiem.Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem par valsts budžeta
līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā uzņemti rindā trīs novada iedzīvotāji.2016. gadā
Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 9 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki
nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne
vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un nelielas
pozitīvas izmaiņas. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai
vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni
veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un
uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku. Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (Rasas pērles) saņēmuši 2 bērni. Ar Sociālā
dienesta norīkojumu Aglonas novada psihologa konsultācijas saņēma 2 bērni. Tika
novadītas psihologa konsultācijas dažādām klientu grupām, lai motivētu viņus iegūt
jaunas sociālās prasmes. Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā
dzīvesvietā, dienests nodrošina pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā
pakalpojums “aprūpe mājās” tika nodrošināts 15 pensijas vecuma personām.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem
vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu
dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus
(piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz
40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Aglonas novadā asistenta
pakalpojumus 2016. gadā saņēma 23 personas ar invaliditāti.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Aglonas novada trūcīgas
ģimenes/personas saņēma ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču
komplektus un skolas piederumu 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 – 3” piedalījās 2 Aglonas novada bērni ar
īpašām vajadzībām. Uzņēmēji un vienkārši līdzcilvēki ar labām sirdīm ziedoja gan
konkrētas bērnu izvēlētas mantas, gan naudu, par ko šīs mantas iegādāties. Tika iegādāti
portatīvie datori, velosipēdi, mobilie telefoni.
Aglonas novada Sociālais dienests piedalījās labdarības projektā „Laimas namiņš”, kur
bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņēma Ziemassvētku dāvanas.
Aglonas novada vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES
seku likvidācijas dalībnieki saņēma Ziemassvētku dāvanas (no Aglonas novada
pašvaldības, Viduslatgales pārnovadu fonda un Latvijas Sarkanā krusta.
Sadarbībā ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezdarbniekiem, kas
nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pieteikties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
pašvaldībā un saņemt atlīdzību. 2016. gadā pasākumā piedalījās127 bezdarbnieki.
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Noslēdzoties 2016. gadam, Sociālās aprūpes centrā „Aglona” (turpmāk – aprūpes
centrs) dzīvoja 58 vecuma pensionāri un personas ar invaliditāti. Laika periodā no 2016.
gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim aprūpes centrā iestājās 20 iemītnieki un
izstājās 13. Faktiskais vietu aizpildījums pārskata periodā (gultu/ dienu skaits) ir 20441.
No kopējā iemītnieku skaita aprūpes centrā uzturas 15 iemītnieki ar fiziskās attīstības
traucējumiem, kuriem nepieciešama pastiprināta ikdienas kompleksā aprūpe.
Aprūpes centrā iemītniekiem sekmīgi tiek nodrošināta pilna aprūpe, sociālā
rehabilitācija, medikamenti un ārstniecības līdzekļi, kultūras pasākumi un brīvā laika
pavadīšanas iespējas. Visu pakalpojumu klāstu nodrošinājumu savas kompetences
ietvaros veic personāls, kur saskaņā ar apstiprināto štatu sarakstu 2016. gadā bija astoņas
aprūpes personāla štata vietas, septiņas medicīnas personāla štata vietas, pārtikas bloka
četras štata vietas, pārējais personāls: saimnieciskais, tehniskais, apkalpojošais,
administratīvais personāls – divpadsmit štata vietas. Personāla profesionālas
kvalifikācijas uzturēšanai aprūpes centra darbiniekiem tika organizētas apmācības gan
aprūpes centra telpās, gan rīkoti komandējumi. Kvalifikācijas pilnveides kursus
galvenokārt ir apguvuši medicīnas un aprūpes darbinieki.
Infrastruktūras uzlabošanai tika iesniegts projekts par pirts telpas renovāciju, kas ES
finansējuma trūkuma dēļ netika atbalstīts. Projekta plānotās aktivitātes tiks iesniegtas
jaunajā plānošanas periodā, kā arī tiek veikti plānošanas darbi par jaunu projektu
izstrādi.
Ieguldīti lieli līdzekļi ēkas ugunsdrošības jautājumu sakārtošanā, organizētas darbinieku
un iemītnieku apmācības ugunsdrošībā. Veikti teritorijas sakārtošanas un
labiekārtošanas darbi, iežogota notekūdeņu attīrīšanas stacijas teritorija. Organizētas
teritorijas un kapsētas sakopšanas talkas.
Rūpējoties par iemītnieku labsajūtu un veselīgu dzīvesveidu, vasaras un pavasara
periodā iemītniekiem bija iespēja priecāties par krāšņo apkārtni, baudīt pašu izaudzētus
zaļumus, mieloties ar augļu dārza veltēm. Augļu dārzs, ierīkots 2013. gada īstenotā
projekta „Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona” iemītnieku veselīga uztura
un māju sajūtu radīšanai” ietvaros.
Kopā ar iemītniekiem esam kopīgi organizējuši vairākus kultūras pasākumus, ripinājuši
Lieldienu olas, nosvinējuši saulgriežu svētkus, ielūkojāmies kaimiņu zemē – Lietuvā,
smēlāmies spēku pastaigu takā virs koku galotnēm Anīkščos un Naujenas pagasta
atpūtas parkā „Stalkers”, nosvinējuši iemītnieku dzimšanas dienas, izrotājuši
Ziemassvētku egli un uzņēmuši gan ārzemju viesus, gan mākslinieku kolektīvus.
Pārskata periodā aprūpes centrā tika veiktas vairāku institūciju plāna un tematiskās
pārbaudes. Visu pārbaužu rezultāti ir bez būtiskiem aizrādījumiem, norādot to, ka
aprūpes centra darbinieku paveiktais darbs un attieksme pret uzdotajiem darba
pienākumiem ir augstā līmenī.
Lielākās izmaksas pārskata periodā sastādīja: darbinieku amata atalgojumi, ēdināšanas
izdevumi, iestādes uzturēšanas izdevumi, medikamentu iegāde, saimnieciskā inventāra,
līdzekļu iegāde.
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Turpinot iepriekšējā gadā izvirzīto prioritāšu plānošanu, tiks turpināti darbi pie klientu
piesaistes, infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, darbinieku kapacitātes
paaugstināšanas un projektu piesaistes.
1.6. Bāriņtiesa
Aglonas novada administratīvajā teritorijā ir izveidota viena pašvaldības
aizbildnības un aizgādnības iestāde – Aglonas novada bāriņtiesa. Bāriņtiesa
darbojas saskaņā ar Aglonas novada domes apstiprināto bāriņtiesas nolikumu.
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, četri bāriņtiesas locekļi.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību
un tiesisko interešu aizsardzību. Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagasta iedzīvotājiem
apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekļi, kuriem tas uzdots ar bāriņtiesas priekšsēdētāja
rīkojumu, bāriņtiesas locekļa pieņemšanas laikā atbilstošā pagasta pārvaldes ēkā.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru vada
bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis un
sēdē piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi. Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam
no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem vienpersonisks lēmums. Lai attiecīgas bāriņtiesas
darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu vecāku vēlākās apsūdzības pret
darbinieku par nepamatotu rīcību, ar 2016. gada 1. janvāri ir stājusies spēkā Bāriņtiesu
likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, filmēt, un iegūt skaņu
ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un
veselībai bīstamos apstākļos.
Bāriņtiesu apliecinājumi
Bāriņtiesā 2016. gadā veikti 229 apliecinājumi, no tiem Šķeltovas pagastā – 35,
Kastuļinas pagastā – 48, Grāveru pagastā – 28, Aglonas pagastā 146, par kuru veikšanu
iekasētā naudas summa – kopā 1588 eiro, nodota Aglonas novada domes kasē.
Aizgādības lietas
Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un
pārstāvēt viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Šīs ir lietas par aizgādības
pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu. No 2016. gadā 49 pieņemto lēmumu skaita
septiņas administratīvās lietas ir par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākiem.
Nav pieņemts neviens vienpersoniskais lēmums. Pārskata gadā aizgādības tiesības tika
pārtrauktas piecu bērnu vecākiem – trīs mātēm un vienam tēvam. Ja bērna aizgādības
tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības
tiesību atjaunošanu, pārskata gadā neviens no vecākiem nav griezies bāriņtiesā ar
lūgumu atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības. Triju bērnu vecākiem (divām mātēm un
vienam tēvam) ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas. Ar tiesas
spriedumu atņemtās aizgādības tiesības var atjaunot ar tiesas spriedumu. Neviena
persona nav griezusies tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu. Par ģimenēm, kurās
netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, bāriņtiesa pārskata gadā ir
informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju. Lai tiesa līdz
sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par bērna dzīvesvietu, bērna
aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un aizliegumu izvest bērnu no
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valsts, bāriņtiesa, pēc tiesas pieprasījuma, sniedz atzinumu. 2016. gadā tiesai sniegti 5
atzinumi.
Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība
Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa,
audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē. Aglonas novadā 45 bērni atrodas ārpusģimenes
aprūpē, no tiem 4 ir ievietoti audžuģimenē, 41 ir nodibināta aizbildnība un iecelts
aizbildnis. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (bērnunamā)
nav ievietots neviens no Aglonas novada bērniem. Aglonas novadā ir piecas
audžuģimenes, kurās ievietoti sešpadsmit bērni, visi bērni ir no citām pašvaldībām.016.
gadā bāriņtiesā nav griezusies neviena ģimene ar iesniegumu piešķirt audžuģimenes
statusu. 2016. gadā viens bērns ir nodots adopcijā ārvalstīs, viens – adopcijā Latvijā.
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 nodot
bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms
nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna
interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Sešu bērnu vecāki lūdza bāriņtiesu
izvērtēt un atzīt, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu
pienācīgi aprūpēt.
Aizgādnības lietas
Aizgādnībā ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Ja tiesa ierobežo personas
rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, tā paziņo par to bāriņtiesai,
kas pēc vajadzības ieceļ pār šo personu vienu vai vairākus aizgādņus, kam uzdod
rīkoties tiesas noteiktajā apjomā.
Aglonas novada bāriņtiesas pārraudzībā ir 47 aizgādnībā esošas personas. Aizgādnība
pār pilngadīgajiem pakļauta attiecīgiem noteikumiem par aizbildnību pār
nepilngadīgajiem. Tas nozīmē, veikt ikgadējo dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidrot
aizgādnībā esošas personas viedokli, un sekot līdzi darbībām ar viņa mantu un veikt
citas ar aizgādnībā esošas personas personisko un mantisko interešu nodrošināšanu
saistītas darbības. Pārskata gadā ar tiesas spriedumu pārskatīta rīcībspēja 15 personām, 3
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 četras lietas, bet aktīvas ir sešas lietas.
Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība
Bērniem var piederēt naudas noguldījumi kredītiestādēs, nekustamie īpašumi vai
kustama manta. Bez bāriņtiesas atļaujas, vecāki vai aizbildņi ar nepilngadīgo mantu
rīkoties nedrīkst. Katru gadu bērna vecāki vai aizbildņi atskaitās bāriņtiesai par bērna
mantas pārvaldību, iesniedzot gada norēķinu. Bāriņtiesa pārbauda šī norēķina pareizību,
ja nepieciešams pieprasot ziņas attiecīgai institūcijai. Kopā bāriņtiesas pārraudzībā ir
septiņas lietas.
Citas lietas
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos, sniedz atzinumus pēc tiesu
pieprasījuma, 2016. gadā atzinums tika sniegts divdesmit lietās. 2016. gadā bāriņtiesā ir
notikušas 21 bāriņtiesas sēde, kurā ir pieņemti 49 lēmumi. Bāriņtiesa ir piedalījusies 30
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tiesas sēdēs. Aglonas novada bāriņtiesai nav pārsūdzēto lēmumu. Kopumā bāriņtiesas
lietvedībā ir 147 lietas, kuras nav nodotas arhīvā. Pārskata gadā ir uzsāktas 28 jaunas
administratīvās lietas, tai skaitā divas lietas sadarbībā ar ārvalstu bērnu tiesību
aizsardzības institūcijām (Apvienotā Karaliste, Francija). Bāriņtiesa veic arī citas
funkcijas, vadoties no starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
(Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, u.c.).
Kultūra un sports

1.7.
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).
2016. gadā Aglonas kultūras centrā kopā ir notikuši aptuveni 60 pasākumi, tai
skaitā dažādi semināri, konferences, Donoru diena u.c. pasākumi. Kā arī izklaidējošie
pasākumi – groziņballes, diskotēkas, zaļumballes, filmas. 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, kā arī koncertē aiz novada robežām. Piedalās
starpnovadu rīkotajās skatēs.
Īstenotie projekti 2016.gadā.
Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” projekts:
“Informācijas stendu uzstādīšana Aglonā” – (16.05.2016.-30.07.2016.), kur uzstādīti
4 koka informācijas stendus dažādās Aglonas vietās.
VKKF “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos”
projekts: “XV Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls “Dziedot dzimu,
dziedot augu”" (3.01.2016.-2.07.2016.), kur veicināta latgaliskās kultūrvides
daudzveidības saglabāšanu, tradicionālo kultūras vērtību pārmantošana, tradīciju
attīstība Latgales reģionā, organizējot plaša mēroga kultūras pasākumus, kur nodrošināta
iedzīvotāju iekļaušanās un veicināta kultūras pieejamību sabiedrībai, noorganizējot
Latgales novada XV senioru Dziesmu un deju svētku festivālu “Dziedot dzimu, dziedot
augu” Veicināta nacionālās identitātes apzināšanos un starpkultūras dialoga veidošanos
Aglonas KC 2016. gadu iesākta ar 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas 25.
gadadienu, klausoties dalībnieku stāstus un skatoties filmu “Īvāns”.
Kā katru gadu tiek svinēti tradicionālie svētki- Valentīndienā rīkota Sirsniņballe –
dejas kopā ar Amoru. Sieviešu dienā Aglonas novada sievietes sveica Rēzeknes vokālā
studija “Skonai” ar brīnumskaistu koncertu.
Aglonas novadā izveidojusies laba tradīcija – sanākt vienuviet visiem novada koriem
uz lielo sadziedāšanos, ko turpinājām arī šajā pavasarī. Arī šogad notika Lauksaimnieku
un uzņēmēju atpūtas vakars, kurā tika sumināti novada lauksaimnieki un uzņēmēji.
Lieldienās tika turpināta iesāktā tradīcija “Lieldienu zaķa skrējiens” ar tirdziņu un
koncertu, ko sniedza Daugavpils kultūras centra kolektīvs un baleta studija, bet vakarā
groziņballe.
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2016.gadā bija iespēja apmeklēt 2 izstādes: gleznotāja Vjačeslava Aprupa izstādi un
fotogrāfa Anatola Kauškaļa foto izstādi.
1. maijā, par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai, izskanēja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pūtēju orķestra un Latvijas Valsts
robežsardzes koledžas kora koncerts.
Maijā jau otro gadu norisinājās vokālo ansambļu sadziedāšanās “Dziedi vēl!”, kurā
piedalījās 15 ansambļi no dažādiem kaimiņu novadiem. Senioru atpūtas vakars, kurā
pateicoties Viduslatgales pārnovadu fonda organizētajām “Lūgšanu brokastīm”, katrs
seniors saņēma maizes klaipu un nelielu cienastu. Kultūras centrā ciemojās leļļu teātris
un maija beigās tika atklāta brīvdabas estrādes vasaras sezona, ko ieskandināja sirsnīgā
Tihovsku ģimene no Ludzas.
Bērnības svētkus 2016. gadā svinēja 17 bērni, bet Pilngadības svētkus – 16 jaunieši.
Pirms svinīgā koncerta jaunieši tikās ar Latvijas jauno dziedātāju Sabīni Berezinu, kura
vēlāk sniedza arī koncertu. Aglonas novada svētki: Veloorientēšanās sacensības, ko
organizēja iedzīvotāju grupa “Velomīļi”, motociklu parāde, Rīgas saksofonu kvarteta
koncerts, pašvaldības, pagastu un struktūrvienību darbinieku svētku gājiens, pašdarbības
kolektīvu uzstāšanās, mazuļu sumināšana, Guntras Kuzminas un draugu koncerts,
Aglonas novada domes cienasts, piepūšamās atrakcijas bērniem, uguņošana Vasaras
sezona jau devīto gadu tika noslēgta ar IG “Velomīļi” organizēto velomaratonu “Ar
veļiku pa Aglyunu” un zaļumballi.
Rudens sezona tika iesākta ar Aglonas novada “Supertēti”, kur jau otro gadu pēc
kārtas titulu ieguva Ainārs Leonovičs. Skolotāju dienā, kā katru gadu, tika sumināti
novada skolotāji. Pedagogus sveica “Latgales dāmu pops”, Feimaņu eksotisko deju
grupa un Maša un Lācis. Svētku kliņģeri dāvāja mūsu uzņēmēja Vija Kudiņa.
Novembrī bērnus aicināja uz leļļu teātri un visus interesentus uz Maksima
Trivaškeviča STAND-UP izrādi. Tika svinēta Lāčplēša diena un sadarbībā ar jauniešu
lietu speciālisti jau otro gadu organizēts “Lāpu skrējiens”. Pirms skrējiena bija iespēja
vērot Latvijas valsts robežsardzes kinoloģijas centra paraugdemonstrējumus. 18.
novembrī svinēta Latvijas 98. dzimšanas diena, kurā tika pasniegti apbalvojumi
labākajiem novada ļaudīm.
2016.gadā tika uzsākta jauna tradīcija – četri Adventes koncerti un radošās
darbnīcas, kas notika Ziemassvētku labdarības akcijas “Atver sirdi un dvēseli!” ietvaros,
kuru organizēja Aglonas KC sadarbībā ar biedrībām “Neaizmirstule” un “Sapņu
maģija”. Akcijas laikā tika vākti ziedojumi Sociālās aprūpes centra “Aglona”
iemītniekiem. Akciju noslēdz koncertuzvedums “Atver sirdi un dvēseli!”. Pirmsskolas
vecuma bērniem Ziemassvētkos ciemos nāca sniegavīrs Olafs ar draugiem.
Šķeltovas tautas namā notikuši vairāki kultūras pasākumi – Lieldienas, Līgo,
Ziemassvētki, Latvijas valsts svētki, rudens pasākums “Atvasara” ”Svētki jauniešiem”,
“Svētki bērniem”. “Svētdienas teātra pēcpusdiena”, “Ziemas pasākums-Janvāra
sveicieni, Šķeltovas pamatskolas 9. klases izlaidums un Šķeltovas pamatskolas
Ziemassvētku pasākums, TN foajē telpā notiek dažādas radošās darbnīcas, kā arī citas
aktivitātes. Šķeltovas TN darbojas: krievu vokālais ansamblis “Zvonnica”(vadītāja Ļena
Afanasjeva), dramatiskais kolektīvs “Šķeltovieši”(vadītāja Valentīna Jankeviča),
vokālais ansamblis “Kombinācija”(vadītājs Andris Bižāns) un mazie dejotāji
“Draiskuļi”(vadītāja Astrīda Leikuma) , kuri piedalās gan pašmāju pasākumos, gan ārpus
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sava novada
Kastuļinas pagasta tautas namā notikuši vairāki kultūras pasākumi, svinot
tradicionālus un populārus svētkus- Meteņu svētki, Starptautiskajai bērnu aizsardzības
diena, Tēva diena, Pilngadības svētki, senioru vakars. Kastuļinas pagasta iedzīvotāji ir
iecienījuši zemledus makšķerēšanas sacensības. Tās notiek Koškina un Dubuļu ezeros.
Aktīvi darbojās bērnu deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš, dramatiskais pulciņš
pieaugušajiem un vokālais ansamblis.
Grāveru pagasta tautas namā notikuši vairāki pasākumi, t. sk. valsts un
tradicionālie svētki,
amatieru un profesionāļu koncerti/teātra izrādes, izklaides
sarīkojumi, citu iestāžu vai organizāciju rīkotie pasākumi. Tautas namā darbojas 4
pašdarbības kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis, bērnu deju grupa, modernās dejas un
amatierteātris.
. Grāveru tautas nama deju kolektīvs 2016. gadā bija ļoti aktīvs un
popularizēja savu pagastu un Aglonas novadu. Piedalījās deju festivālā, kur saņēma
balvu. Kolektīvs „Li Dejas” ir pazīstams Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu,
Daugavpils, Rēzeknes novados.
2016. gadā Aglonas Sporta centrā tika īstenotas divas interešu izglītības
programmas bērniem: futbols (iesācējiem un kopējie treniņi dažāda vecuma bērniem),
basketbols (kopējie treniņi dažāda vecuma bērniem). Sporta centrs piedāvā nodarbības
arī pieaugušajiem: nūjošana, fitness, futbols, kā arī ir iespēja izmantot trenažieru zāli.
Pie centra atrodas sporta stadions, izveidota liela slēpošanas/nūjošanas trase, slidotava
un aprīkots volejbola laukums pludmalē.
Janvārī tradicionāli centrā notiek telpu futbola sacensības, kurās piedalās
komandas no Aglonas, Priežmalas, kā arī no kaimiņu novada – Dadgas. Sadarbībā ar
Daugavpils pilsētas sporta biedrību notika sacensības volejbolā „Latgales kauss 2016”,
kur piedalījās volejbolisti no Preiļiem, Madonas, Daugavpils, Maltas un Polockas
(Baltkrievija). Iestājoties salam, tika atklāts hokeja laukums un novadīts hokeja turnīrs
„Aglona 3 pret 3”. Janvāris noslēdzās ar ļoti populārām iedzīvotāju vidū zemledus
makšķerēšanas sacensībām, kurās aizvadītajā gadā piedalījās ap 60 makšķernieku.
Sacensību organizatori pauž gandarījumu par tik kuplu dalībnieku skaitu, starp kuriem
bija makšķernieki no tuvām un tālām Latvijas vietām.
Februārī Aglonas novada Sporta centrā norisinājās Aglonas novada starpskolu
sacensības telpu futbolā 4.-6. klašu grupā. Piedalījās 5 komandas no dažādām novada
skolām. Katrā komandā atsevišķi apbalvoja vienu “vērtīgāko” spēlētāju.
Aprīlī centrā norisinājās individuālais čempionāts novusā. Sporta centrs organizēja arī
lielāka mēroga sacensības – Pavasara starpnovadu skolēnu kross, kurās piedalījās Preiļu,
Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novada skolēni (260 dalībnieki no vienpadsmit
vidusskolām un desmit pamatskolām). Aglonas novada Sporta centrs izsaka pateicību
dalībniekiem, treneriem par atsaucību un piedalīšanos starpnovadu sacensībās tik kuplā
skaitā.
Sacensības airēšanā “Līgo regate” norisinājās jūnijā, novada Līgo svētku
ietvaros. Blakus šīm sacensībām pludmalē norisinājās arī citas sporta aktivitātes.
Nedaudz vēlāk notika novadā populāras pludiņmakšķerēšanas sacensības.
Jūlijā Sporta centrs novadīja Aglonas novada atklāto strītbola čempionātu, kurā
iesaistījās Krāslavas, Jēkabpils, Aglonas, Dagdas un pašu novada komandas.
Atbalstot Aglonas biedrību „Neaizmirstule” un vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupu
„Velomīļi”, sporta centra komanda palīdzēja velo orientēšanās sacensību „Aglyunas
skoti” sarīkošanā, kas notika Aglonas novada svētku ietvaros. Augustā Sporta centra
komanda atbalstīja velomīļu pasākumu „Ar veļiku pa Aglyunu”.
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Septembra sākumā norisinājās Aglonas novada atklātais turnīrs futbolā. Vēlāk
notika pirmās Aglonas novada Mednieku kolektīvu sacensības, kuras organizāciju
uzņēmās Grāveru pagasts sporta organizatores Ināras Paļenkovas vadībā. Šajās, pirmo
reizi organizētajās mednieku sacensībās, piedalījās visi četri Aglonas novada pagasti
(mednieku stafetē kopumā cīnījās 16 vīrieši, vecumā no 19 līdz 53 gadiem). Tika
novadīts Aglonas novada atklātais čempionāts spiningošanā. Šīs sacensības ir iecienījuši
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī ciemiņi no tuvākām un tālākām vietām. Pērn
spiningot pieteicās 12 komandas – 24 dalībnieki no Kokneses, Madonas, Rēzeknes,
Daugavpils, Preiļiem, Pelēčiem, Jaunaglonas un Aglonas. Oktobrī norisinājās Aglonas
novada atklātais telpu futbola turnīrs pieaugušajiem, novembrī – Aglonas novada
atklātais florbola turnīrs un Aglonas novada skolu telpu futbola turnīrs, decembrī –
Aglonas novada atklātais basketbola turnīrs. Pēdējos gados piesaistījām novada pagastu
mazās skolas, kā arī Aglonas PII. Tagad halli apmeklē ne tikai Aglonas iedzīvotāji.
Pagastos kopš 2014. gada strādā sporta organizatori, kuri atbild par sporta pasākumiem
savos pagastos, brauc ar pagasta bērniem trenēties uz sporta centru. Pagastos izveidoti
nelieli sporta klubi, kuri darbojas vakaros.
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
Novadā ir 27 tūristu mītnes (viesu mājas, lauku mājas, atpūtas kompleksi, dienesta
viesnīcas, telšu vietas), kas atrodas gan Aglonas centrā, gan nomaļākās vietās. Šeit var
atrast sev piemērotāko naktsmītni gan ģimenes, gan lielākas kompānijas. Lieliska vieta,
kur pavadīt savas brīvdienas un vasaras nometnes. Lai piesaistītu tūristus savam
reģionam, Aglonas novads katru gadu tiek pārstāvēts Starptautiskajā tūrisma izstādē
“Balttour 2017”.
Visapmeklētākie kultūrvestures un dabas objekti 2015. gadā bija:
Aglonas bazilika, Maizes muzejs, Velnezers, Kristus Karaļa kalns un Kara muzejs.
2016. gadā TIC klātienē tika sniegta informācija 4416 apmeklētājiem no 21 valsts, tai
skaitā 1156 ārvalstu tūristiem. TIC apmeklētāju TOP valstis ir: Latvija, Igaunija,
Lietuva, Ungārija, Vācija, Polija. Kopējo tūristu skaitu par 2016. gadu, skatīt: Statistika
2016.
Aglonas novada uzņēmējiem bija iespēja piedalīties Latgales reģiona tūrisma asociācijas
“Ezerzeme” rīkotajās apmācībās, semināros un tūrisma konferencē. Turpinām darbu pie
Aglonas novada popularizēšanas gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. 2016. gadā Aglonas
novadā bija ieradušies žurnālisti no Japānas, Lietuvas, Moldovas. Lai turpinātu
popularizēt Latgales reģionu gan Latvijas mērogā, gan ārpus, šogad ir paredzētas Vācijas
tūroperatoru un žurnālistu vizītes. Blogeru vizītes no Norvēģijas, Zviedrijas un Polijas,
kas tiks iepazīstināti ar Latgales tūrisma resursiem un Aglonas novadu tai skaitā.
Ieplānota arī Latvijas tūrisma operatoru vizīte. Notiek darbs pie Latgales tematisko karšu
izdošanas angļu un vācu valodās. Jau tagad sadarbībā ar citiem Latgales TIC
darbiniekiem tiek plānotas tūrisma mārketinga aktivitātes 2018. gadam.
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2. Budžeta izpildes rādītāji 2016. gadā, salīdzinājumā ar 2015. gadu un
2017. gada plānotais budžets (naudas plūsma, EUR)
Aglonas novada pašvaldības bilance uz 31.12.2016., EUR
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats
Konta
Nr.

A
1000
1100
1110
1120
1130
1200
1210
1220
1230
1240
1260
1300
1320
1350
2000
2100
2300
2400
2600
I.
A
3000
3300
3500
3510
3520
5000
5100
5110

Posteņa nosaukums

AKTĪVS
B

Pārskata
perioda
beigās

1

Pārskata Pieaugums Pieaugums
(+)
(+)
perioda
samazināj
samazināj
sākumā
ums (-),
ums (-),
2016.g.
2016.g.
salīdzināju salīdzināju
mā ar
mā ar
2015.g., 2015.g.,
EUR
%

2

3

4

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem

10710430 11013332 -302902
36341
41442
-5101
29561
34437
-4876
6740
6953
-213

97
88
86
97

40
52
-12
10178472 10449732 -271260
8900245 9227609 -327364
168116
201148 -33032
822956
855834 -32878
211973
89113 122860
75182
76028
-846
495617
522158 -26541
482717
509258 -26541
12900
12900
0
492510
527612 -35102
101800
104787
-2987
95731
116839 -21108
17685
16118
1566

77
97
96
84
96
238
99
95
95
100
93
97
82
110

Naudas līdzekļi
BILANCE (1000+2000)
PASĪVS
B

277294
289868 -12574
11202940 11540944 -338004

96
97

Pašu kapitāls
Rezerves
Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Kreditori
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi

1
9262360
2171
9260189
9576422
-316233
1940580
1483964
1483964
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2
9578593
2171
9576422
8455296
1121126
1962351
1530990
1530990

3
-316233
0
-316233
1121126
-1437359
-21771
-47026
-47026

4
97
100
97
113
-28
99
97
97

52005900
5200
5300
5420
5600
5700
5900
5910
5930
I.
A
0100
9100
9120
9130
9190
9500
9510

9550
9590

Īstermiņa saistības

456616

431361

25255

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Avansā saņemtie transferti
BILANCE (3000+4000+5000)
ZEMBILANCE
B
Nomātie aktīvi
Zembilances aktīvi
Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi
par kapitāla daļu izmantošanu
Saņemamie līgumsodi un naudas sodi
Citi zembilances aktīvi
Zembilances pasīvi
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas
noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politiku instrumentu finansētajiem
projektiem
Nākotnes nomas maksājumi
Citas zembilances saistības

194932

170559

24373

9211

87499

-78288

90553
1695

95851
2133

-5298
-438

94

1820
5588
-3768
158405
69731
88674
4819
14060
-9241
153586
55671
97915
11202940 11540944 -338004

33
227
34
276
97

1

2

8513
293795
1326

5483
269471
0

3
3100
24324
1326

13856
278613
94796
14605

13680
255791
305975
0

176
22822
-211179
14605

106
114
11

79

4
155
109
*
101
109
31
*

4175
76016

3555
620
302420 -226404

Skaidrojums par bilances posteņu izmaiņām
2016. gada Aglonas novada domes finanšu gada pārskata bilances kopsumma
pārskata perioda beigās ir EUR 11202940, pārskata perioda sākumā bija EUR 11540944.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma ir samazinājusies par
EUR 338004 jeb 2.9%. Svarīgākās izmaiņas: nemateriālo ieguldījumu samazinājums
EUR 5101 apmērā, pamatlīdzekļu vērtības samazinājums EUR 271260, samazinājusies
ilgtermiņa ieguldījumu vērtība kapitālsabiedrību kapitālā EUR 26541 apmērā, kā arī
samazinājusies apgrozāmo līdzekļu vērtība EUR 35102 apmērā. Turpmāk pārskatā tiek
sniegti detalizēti skaidrojumi par katru bilances posteni. Aglonas novada domes
grāmatvedības uzskaite tiek kārtota centralizēti, un gada pārskata atlikumi veido vienas
iestādes – Aglonas novada domes bilanci.
AKTĪVS
Attīstības pasākumi un programmas – EUR 4876 jeb 14% samazinājums par
2016.gadā aprēķinātās amortizācijas summu.
Zeme, ēkas un būves - EUR 327364 jeb 4% samazinājums: par 2016.gadā aprēķinātā
nolietojuma summu EUR 332896, uzmērīšanas rezultātā precizētajām zemes platībām
EUR 2212, uz 2132 kontu pārvietoti pamatlīdzekļi (zeme) atsavināšanai EUR 2842,
pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem EUR 812, un palielinājums: EUR 8045
par saskaņā ar VZD datiem iegrāmatotajām zemes platībām un EUR 3353 par
dzīvojamās ēkas kapitālā remonta izmaksu summu.
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Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas – EUR 33032 jeb 16% samazinājums par
2016.gadā aprēķinātā nolietojuma summu EUR 40610, un palielinājums par 2016.gadā
nomainīto bojāto tehnoloģisko iekārtu summu EUR 7578 apmērā.
Pārējie pamatlīdzekļi - EUR 32878 jeb 4% samazinājums: par 2016.gadā aprēķinātā
nolietojuma summu EUR 139096, no uzskaites izslēgto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību
EUR 4269, pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem EUR 397 un palielinājums:
par 2016.gadā bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību EUR 4137 apmērā
un iegādāto pamatlīdzekļu vērtību EUR 106747 vērtībā.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – palielinājums EUR 122860
apmērā jeb par 138% par izstrādātajiem būvprojektiem pašvaldības autoceļu pārbūvei,
ēku tehniskajai apsekošanai un siltināšanai.
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā – uz pārskata perioda beigām par EUR
26541 ir samazinājies līdzdalības kapitāla apmērs SIA „Cirīšu HES”, kur Aglonas
novada pašvaldībai ir 40% līdzdalība. Samazinājums skaidrojams galvenokārt ar SIA
„Cirīšu HES” pamatlīdzekļu vērtības samazināšanos par EUR 35691 un apgrozāmo
līdzekļu atlikuma samazināšanos EUR 44874 apmērā.
Debitori – samazinājums EUR 21108 jeb 18% izveidojies: par EUR 22475 samazinājies
nekustamā īpašuma nodokļa parāds, par EUR 8682 samazinājusies pārējo iepriekš
neklasificēto prasību summa, kā arī samazinājusies prasību summa pret pircējiem un
pasūtītājiem, pret personālu un pārmaksātie nodokļi, kopā par EUR 1443, savukārt par
EUR 11492 palielinājušies uzkrātie ieņēmumi.
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem –
palielinājums EUR 1566 apmērā jeb par 10% izveidojies, palielinoties par EUR 2375
avansu par pakalpojumiem aprēķinātajai summai, bet par EUR 809 samazinoties pārējo
nākamo periodu izdevumu summai.
Naudas līdzekļi - samazinājums EUR 12574 jeb 4% skaidrojams ar to, ka 2016.gada
sākumā lielākā apmērā atlikumā bija neizlietotie projektu un transfertu līdzekļi, bet uz
gada beigām projekti tika pabeigti.
Aglonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātie 2013.-2016.gada pārskati
Posteņa nosaukums

Atlikusī
vērtība
31.12.2013.

Atlikusī
vērtība
31.12.2014.

Atlikusī
vērtība
31.12.2015.

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

7800878
504501
3148581
1018634

7 849 373
470 970
3 103 423
857 780

9227609
438156
4081560
744898

300304

297 420

294304

290395
335798
2196456

279 926
313 806
2 520 640

283579
361333
3019200

5 408

4579

6209

Atlikusī
vērtība
31.12.2016.
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8900245
409324
3973997
678104
298235
283319
360653
2893639
2974

(EUR)
Pieaugums
(+)
samazinājums
(-), 2016.g.
salīdzinājumā
ar 2015.g., %
-3.5
-6.6
-2.6
-9.0
1.3
0.0
0.0
-4.2
-35.1

Dzīvojamo ēku vērtība, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, samazinājusies
par 6.6%, nedzīvojamo ēku vērtība samazinājusies par 2.6%, transporta būvju vērtība
samazinājusies par 9.0%, inženierbūvju vērtība samazinājusies par 4.2% un pārējā
nekustamā īpašuma vērtība samazinājusies par 35.1% aprēķinātā nolietojuma rezultātā.
Zemes vērtības svārstības izveidojušās, galvenokārt veiktās salīdzināšanas rezultātā
ar VZD reģistra datiem, atsevišķos gadījumos veicot platību precizējumu.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir samazinājušies par 26541euro.
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats
Uz pārskata
Uz pārskata
Izmaiņas
perioda
Rādītāji
gada sākumu
( +, - )
beigām
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā
495617
522158
-26541
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā un vērtības samazinājums asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

482717

509258

-26541

12900

12900

0

Uz pārskata perioda beigām par EUR 26541 ir samazinājies līdzdalības kapitāla
apmērs SIA „Cirīšu HES”, kur Aglonas novada pašvaldībai ir 40% līdzdalība.
Samazinājums skaidrojams galvenokārt ar SIA „Cirīšu HES” pamatlīdzekļu vērtības
samazināšanos par EUR 35691 un apgrozāmo līdzekļu atlikuma samazināšanos EUR
44874 apmērā. Uz pārskata perioda sākumu SIA „Cirīšu HES” pašu kapitāls bija EUR
1273145, bet uz pārskata perioda beigām EUR 1206793.
Pārējo ilgtermiņa ieguldījumu atlikums pārskata perioda beigās, salīdzinājumā ar
atlikumu pārskata perioda sākumā, nav mainījies un paliek EUR 12900 apmērā.
PASĪVS
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts – palielinājums EUR 1 121 126
jeb par 13% skaidrojams ar 2015.gadā bez atlīdzības saņemtajām materiālajām vērtībām
no IZM un no citām personām EUR 994477 vērtībā, citi transferti EUR 38605,
dividenžu saņemšanu EUR 12000, nodokļu ieņēmumu palielinājumu EUR 9795 apmērā
un citi ieņēmumi no pamatdarbības.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts – samazinājums EUR 1437359 jeb par 128%
skaidrojams galvenokārt ar 2015.gadā bez atlīdzības saņemtajām materiālajām vērtībām
EUR 995498 vērtībā, salīdzinājumā ar 2016.gadā bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu
atlikušo vērtību EUR 4137 apmērā (samazinājums EUR 991361), līdzdalības asociēto
sabiedrību kapitālā (SIA “Cirīšu HES”) samazinājumu EUR 26541 vērtībā apmērā, kā
arī aprēķinātā nolietojuma/amortizācijas dēļ nemateriāliem ieguldījumiem un
pamatlīdzekļiem un apgrozāmo līdzekļu samazinājuma EUR 35102 apmērā.
Ilgtermiņa aizņēmumi – samazinājums EUR 47026 jeb par 3% skaidrojams ar
aizņēmumu ilgtermiņa daļas pārklasificēšanu uz īstermiņa daļu, kura atmaksājama
2017.gadā.
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa - palielinājums par
EUR 24373 jeb par 14% skaidrojams ar 2016.gadā ņemto aizņēmumu palielinājumu,
kuru daļa atmaksājama jau 2017.gadā.
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem – samazinājums EUR
78288 jeb par 89% skaidrojams ar to, ka 2016.gada decembra beigās pašvaldībai tika
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piegādāti transportlīdzekļi, kuru apmaksa tika veikta 2017.gada janvārī.
Īstermiņa uzkrātās saistības – samazinājums EUR 5298 jeb par 6%, jo 2016.gadā
vairāk izmantoti atvaļinājumi, līdz ar to samazinājušās uzkrātās saistības.
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi – samazinājums EUR 3768 jeb par
67% galvenokārt ir izveidojies, samazinoties valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu atlikumam uz gada beigām.
ar 2016.gadā precizēto kontējumu maksai par nekopto lauksaimniecības zemi.
Avansā saņemtie transferti – palielinājums EUR 97 915 jeb par 176% skaidrojams ar
atlikumu norēķiniem par autoceļu, ielu fonda līdzekļiem kas izlietoti 2016.gada
4.ceturksnī, bet par kuru izlietojumu atskaite iesniegta 2017.gada janvārī (atbilstoši MK
15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 179.2-179.5 punktam).
ZEMBILANCE
Nomātie aktīvi – palielinājums par EUR 3030 jeb 55% radies, 2016.gadā precizējot
nomāto nedzīvojamo ēku sarakstu.
Citi zembilances aktīvi – palielinājums par EUR 22822 jeb 9% skaidrojams ar
zembilancē iegrāmatotā inventāra atlikuma palielinājumu pārskata gada beigās.
Citas zembilances saistības – samazinājums par EUR 226404 jeb par 75% ir aprēķināto
procentu maksājumu par aizņēmumiem samazinājums sakarā ar Valsts kases zemajām
aizņēmumu procentu likmēm.
Turpmāk tekstā detalizēti aprakstītas svarīgākās bilances posteņu izmaiņas pārskata
perioda beigās (31.12.2016.), salīdzinot ar pārskata perioda sākumu (01.01.2016.), kā arī
budžeta izpildes rādītāji.
Budžeta izpildes rādītāji 2016.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gadu un
2017.gadā plānotais budžets
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats un 2017.gada domes apstiprinātais
budžets

Pamatbudžeta rādītāji:
(EUR)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā (2016.)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde,
apstiprinātais
faktiskā izpilde
uzkrāšanas
budžets
(uzkrāšanas
princips)
(naudas
princips)
(2015.)
plūsma)

Nākamajā
gadā*
Plānots
2017.gadā
(naudas
plūsma)

1.

Ieņēmumi (kopā)

5622965

3836894

3856294

3426607

1.1.

nodokļu ieņēmumi

1074593

1148733

1148858

1189291

1.1.1.

ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma
nodokļa

911971

966358

959653

1051645

1.1.2.

nekustamā īpašuma
nodoklis

162622

182375

189205

137646
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1.2.

nenodokļu
ieņēmumi

62729

93590

96833

14346

1.2.1.

ieņēmumi no kapitāla
daļu pārdošanas

14786

0

0

0

1.2.2.

ieņēmumi no vērtības
palielināšanās
asociētajās
kapitālsabiedrībās

7934

0

0

0

1.2.3.

ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma

12000

63953

68316

0

1.2.4.

valsts (pašvaldību)
5709
nodevas un kancelejas
nodevas

6615

6555

6246

1.2.5.

naudas sodi un
sankcijas

598

451

518

550

1.2.6.

ieņēmumi no
pašvaldību īpašuma
iznomāšanas un
pārdošanas

13162

20102

18263

5000

1.2.7.

pārējie nenodokļu
ieņēmumi

8538

2469

3181

2550

1.3.

maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

325908

290344

302652

251379

1.3.1.

ieņēmumi par nomu
un īri

17150

29025

21475

24401

1.3.2.

maksa par personu
uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs

119492

131760

121764

120500

1.3.3.

ieņēmumi par biļešu
realizāciju

1897

2274

2274

2500

1.3.4.

ieņēmumi par dzīvokļu 79424
un komunālajiem
pakalpojumiem

66003

68332

61679

1.3.5.

citi ieņēmumi par
maksas
pakalpojumiem

42776

49673

55584

42299

1.3.6.

inventarizācijās
konstatētie
pārpalikumi

464

88

0

1.3.7.

ieņēmumi no naturālā 58869
veidā saņemtajām
materiālajām vērtībām

21526

0

1.3.8.

nenaudas darījumu
ieņēmumi

0

1.3.9.

pārējie iepriekš
neklasificētie pašu
ieņēmumi

5836

11609

11609

0

1.4.

ārvalstu finanšu
palīdzība

78688

0

0

0

1.5.

transferti

4081047

2304227

2307951

1971591

0
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1.5.1.

No valsts budžeta
daļēji finansēto
atvasināto publisko
personu un budžeta
nefinansēto iestāžu
transferti

1748

1748

2687

1.5.2.

valsts budžeta
transferti

3994523

2209180

2210848

1891357

1.5.3.

pašvaldību budžetu
transferti

86524

93299

95355

77547

2.

Izdevumi (kopā)

4550763

3791363

4122105

3475375

2.1.

uzturēšanas
izdevumi (kopā)

3759613

3554402

3558001

3308847

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3270214

3306010

3321188

3038574

2.1.2.

procentu izdevumi

6832

3546

2711

3547

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti

172992

178272

176469

200081

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Savienības
budžetā un
starptautiskā
sadarbība

46624

0

0

0

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu 262951
transferti

66574

57633

66645

2.0.

kapitālie izdevumi

236961

536088

166528

3.0.

pārējie izdevumi,
43085
kas veidojas pēc
uzkrāšanas principa

0

28016

0

izdevumi par kapitāla
daļu un par
ieguldījumu
asociētajās
kapitālsabiedrībās
(SIA “Cirīšu
HES”)pārvērtēšanu

0

0

26541

0

izdevumi no kapitāla
daļu pārdošanas

35651

0

0

0

izdevumi nedrošo
debitoru parādu
norakstīšanai un
uzkrājumu veidošanai

5364

0

1475

0

pārējie iepriekš
2070
neuzskaitītie budžeta
izdevumi, kas veidojas
pēc uzkrāšanas
principa

0

0

0

748065

*Sākotnēji apstiprinātais pamatbudžets, euro (20.01.2017.domes lēmums, prot.nr.2, &4). 2017.gada budžetā mērķdotācijas skolot āju
atalgojumiem plānotas 2017.gada janvārim-augustam, pārējā finansējuma daļa 2017.gada septembrim-decembrim tiks plānota
budžeta grozījumos, tāpēc 2017.gada rādītāji kopsummā un transfertu sadaļā nav salīdzināmi ar iepriekšējo pārskata periodu.
Pamatbudžeta izdevumu segšanas avoti ir 2017.gada plānotie ieņēmumi un līdzekļu atlikums 31.12.2016.
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Aglonas novada domes budžeta ieņēmumi un izdevumi, 2016 (EUR).
4. diagramma

5622965

2015. gads

Izdevumi

34266073475375

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumi

Ieņēmumi

2014. gads

4122105
3856294

Izdevumi

4550763

Izdevumi

Ieņēmumi

4823644
4399806

2016. gads

2017. gads
(plānotais)

Pārskats par speciālā budžeta izpildi (bez ziedojumiem, dāvinājumiem) 2016.gadā
un 2017.gadam plānoto
(EUR)

Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats un 2017.gada domes apstiprinātais
budžets

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā
(2016.g.)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā apstiprinātais
faktiskā
izpilde)
budžets
izpilde
(2015.g.)
(naudas
(uzkrāšanas
plūsma)
princips)

Nākamajā gadā*

Plānots
2017.gadā
(naudas plūsma)

1.

Ieņēmumi (kopā)

169051

202178

97445

197914

1.1.

nodokļu ieņēmumi

19103

11165

11165

7872

1.1.1.

dabas resursu nodoklis

19103

11165

11165

7872

1.2.

nenodokļu ieņēmumi

0

35

35

0
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1.2.3.

ieņēmumi no

0

35

35

0

2936

3436

3200

2500

2444

2836

2600

2500

492

600

600

0

neapbūvēta
zemesgabala
privatizācijas
1.3.

maksas pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi

1.3.1.

ieņēmumi no vecāku
maksām (ABKS)

1.3.2.

ieņēmumi par pārējiem
maksas pakalpojumiem

1.4.

transferti

147012

187542

83045

187542

1.4.1.

mērķdotācija

147012

187542

83045

187542

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

2.

Izdevumi (kopā)

121708

240416

152569

224213

2.1.

uzturēšanas

119805

154016

150666

191247

izdevumi (kopā)
2.1.1.

kārtējie izdevumi

119805

154016

150666

191247

2.2.

izdevumi

1903

86400

1903

68000

kapitālieguldījumiem
*Sākotnēji apstiprinātais budžets, euro (20.01.2017.domes lēmums, prot.nr.2, &4).

Pārskats par speciālā budžeta izpildi 2016.gadā (ziedojumi, dāvinājumi) un
2017.gadam plānoto
(EUR)

Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats un 2017.gada domes apstiprinātais
budžets

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā
(2016.g.)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā apstiprinātais
faktiskā
izpilde)
budžets
izpilde
(2015.g.)
(naudas
(uzkrāšanas
plūsma)
princips)
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Nākamajā gadā*

Plānots
2017.gadā
(naudas plūsma)

1.

Ieņēmumi (kopā)

9687

9260

11176

3700

1.1.

ziedojumi un

9687

9260

11176

3700

8170

9260

9260

3700

dāvinājumi
1.1.1.

juridisku personu
ziedojumi un
dāvinājumi naudā

1.1.2.

juridisku personu

1014

1511

ziedojumi un
dāvinājumi naturālā
veidā
1.1.3.

fizisku personu

0

ziedojumi un
dāvinājumi naudā
1.1.4.

fizisku personu

503

405

ziedojumi un
dāvinājumi naturālā
veidā
2.

Izdevumi (kopā)

8106

6474

6474

10495

2.1.

uzturēšanas

8106

6474

6474

10495

8106

6474

6474

10495

izdevumi (kopā)
2.1.1.

kārtējie izdevumi

*Sākotnēji apstiprinātais budžets, euro (20.01.2017.domes lēmums, prot.nr.2, &4).
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Pārskats par budžeta izpildi
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (ieņēmumu faktiskā izpilde,
EUR).
5. diagramma

Aglonas novada domes 2016.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 Aglonas novada domes 27.01.2016. sēdē, protokols Nr.2, &10. 2016. gada budžets ar
grozījumiem apstiprināts 29.12.2016. Aglonas novada domes sēdē, protokols Nr. 20, &5.
1.ieņēmumi no pamatdarbības

Pamatbudžeta ieņēmumi Aglonas novada domes 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir
EUR 3836894, kas salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2016.gada budžetu EUR
3366404 ir par EUR 470490 jeb 14.0% vairāk. Saņemti aizņēmumi EUR 152289 apmērā
jeb par EUR 30782 vairāk, nekā iepriekšējā pārskata periodā. Budžeta ieņēmumu
palielinājumu salīdzinājumā ar gada sākumā apstiprināto galvenokārt veido 2016.gadā
piešķirto mērķdotāciju apjoms par 2016.g.septembri-decembri, kas tika iestrādāts
budžeta grozījumos un saņemtie maksājumi un avansi ES projektu īstenošanai, kā arī
saņemtās dividendes no kapitālsabiedrības SIA “Cirīšu HES” un SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”).
Salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu, Aglonas novada domes budžeta ieņēmumu
izpilde (bez aizņēmumiem) 2016.gadā ir samazinājusies par EUR 115929 jeb 2.9 %,
galvenokārt par iepriekšējā pārskata periodā saņemto transfertu summu ES projektu
īstenošanai, kuri tika pabeigti 2015.gadā.
1.1.nodokļu ieņēmumi 1148733 EUR (IIN 966358 EUR, NĪN 182375 EUR) jeb par
7.7% vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (IIN palielinājums EUR
51866, NĪN pieaugums EUR 29911);
1.2.nenodokļu ieņēmumi 2016.gadā ir 93590 EUR jeb par 95.5% vairāk, salīdzinājumā
ar iepriekšējo pārskata periodu, kas skaidrojams ar dividenžu saņemšanu ievērojami
lielākā apmērā - 2015.gadā EUR 12000 no kapitālsabiedrības SIA “Cirīšu HES”, bet
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2016.gadā EUR 63953, tajā skaitā no SIA “Cirīšu HES” 60000 EUR un no SIA
“AADSO” EUR 3953);
1.3.maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 290344 EUR, kas ir par EUR 28145
jeb 10.7 % vairāk kā iepriekšējā gadā. 2016.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu, samazinājušies par EUR 1709 ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri palielinājušies par 4581 EUR, ieņēmumi no
personu uzturēšanās SAC “Aglona” palielinājušies par 12137 EUR, ieņēmumi par biļešu
realizāciju un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielinājušies par 2384 EUR,
arī pārējo iepriekš neklasificēto ieņēmumu palielinājums ir EUR 10752. 1.4.ārvalstu
finanšu palīdzība- 2016.gadā Aglonas novada domei nav ieņēmumu no ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem.
A1.5.transferti EUR 2304227, kas ir par EUR 194802 jeb par 7.8% mazāk,
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (samazinājies piesaistīto līdzekļu apjoms
ES līdzfinansēto projektu īstenošanai pret iepriekšējo pārskata gadu, jo 2016.gadā tika
veikti sagatavošanās darbi jaunu projektu īstenošanai- izstrādāti būvprojekti pašvaldības
autoceļu, ielu pārbūvei, Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes renovācijai,
Aglonas sporta centra stadiona pārbūvei);
2.Izdevumi no pamatdarbības
Pamatbudžeta izdevumi Aglonas novada domes 2016.gada pamatbudžeta izdevumi
(bez aizņēmumu atmaksas) ir EUR 3791363, kas salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto
2016.gada budžetu ir par EUR 305373 EUR jeb 8.1% vairāk. Aizdevumu atmaksa
pārskata periodā ir EUR 174942. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, Aglonas novada domes
budžeta izdevumu izpilde ir samazinājusies par EUR 278159 jeb 6.8%.
2.1.Atalgojums palielinājies par EUR 33552 jeb 1.7%.
Atalgojuma palielinājumu pret iepriekšējo pārskata gadu ietekmēja minimālās darba
algas pieaugums ar 01.01.2016.
2.2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas –
pieaugums EUR 20479 jeb 4.4%, tajā skaitā– darba devēja kompensācijas un pabalsti
palielinājums EUR 3889 apmērā (pašvaldības pieņemtais lēmums par pabalsta izmaksu
darbiniekiem tuvinieka nāves gadījumā).
2.3.Komandējumu izdevumi 2016.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gadu, palielinājušies
par EUR 1659. Komandējumu izdevumi galvenokārt saistīti ar darbinieku apmācībām
kursos un semināros, kas bija nepieciešami pašvaldības darbinieku kapacitātes
paaugstināšanai ES projektu rakstīšanā, organizēšanā un uzskaitē. 2016.gadā pārējie
komandējumu izdevumi ietver ar transportēšanu saistītos izdevumus sociāli neaizsargātu
ģimeņu bērnu ārstēšanas nodrošināšanai.
2.4.Pakalpojumu apmaksai izlietotie izdevumi samazinājušies par 29043 EUR. Sakaru
pakalpojumu izdevumi samazinājušies par EUR 565. Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem (par elktrību-palielinājums par EUR 3313, par apkuri- samazinājums
EUR 5622, par atkritumu savākšanu- samazinājums par EUR 3309) kopumā
samazinājušies par EUR 5618. Izmaiņas daļēji skaidrojamas ar dienesta viesnīcas ēkas
pārņemšanu no Viduslatgales profesionālās vidusskolas 2015.gada otrajā pusē Aglonas
internātvidusskolas internāta vajadzībām un ar šīs ēkas uzturēšanu saistītajiem
izdevumiem. Ievērojami samazinājušies iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi - par EUR 13098 jeb 20.3%, kas daļēji
skaidrojams ar 2015.gadā veikto obligāto darbinieku veselības pārbaužu izdevumiem,
kas 2016.gadā nebija jāveic, kā arī ar mazākiem izdevumiem 2016.gadā darbinieku
apmācībai, jo iepriekšējos periodos šim mērķim tika nodrošināts pietiekošs izdevumu
apjoms. Pārskata periodā samazinājušies arī pārējie iestādes administratīvie izdevumi,
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kas daļēji skaidrojams ar iesaistīšanos projektos mazākā apmērā, kur iepriekšējos
pārskata periodos daļa izdevumu attiecās uz šo izdevumu kodu, kā arī ar to, ,ka
2016.gadā tika precizēti izdevumi pa kodiem, daļu izdevumu attiecinot pēc faktiskās
izpildes uz izdevumiem par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai.
Pakalpojumu sadaļā nedaudz palielinājušies izdevumi par remontdarbiem un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumiem EUR 2106 apmērā. Tas skaidrojams ar ilgstoši ekspluatācijā
esošu transportlīdzekļu un biroja tehnikas nepieciešamo remontu, kā arī pašvaldības
zemju īpašuma tiesību sakārtošanu un pašvaldības lietojamo ūdens un kanalizācijas
sistēmu veiktajām analīzēm un pārbaudēm. 2016.gadā ievērojami samazinājušies
izdevumi par īri un nomu. Tajā skaitā par EUR 12475 samazinājušies izdevumi par telpu
nomu, saistībā ar dienesta viesnīcas ēkas pārņemšanu pašvaldības valdījumā Aglonas
internātvidusskolas vajadzībām.
2.5.Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, inventāra un periodikas iegādes
izdevumi palielinājušies par EUR 5537 jeb par 1.4%, t.sk.: izdevumu par precēm
iestādes iestādes darbības nodrošināšanai palielinājums EUR 12933 un no tā: inventāra
iegādei palielinājums EUR 10480, izdevumu par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai palielinājums EUR 2482. Inventārs (mēbeles) tika iegādātas
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādei EUR 5090 apmērā. Aglonas vidusskolai
tika iegādātas žalūzijas, sienas skapji un dažāds saimnieciskais inventārs 1159 EUR
apmērā. Aglonas sporta centra izdevumi inventāra iegādei EUR 1298, Aglonas bazilikas
kora skola iegādājās mūzikas aparatūru un piederumus EUR 2411 apmērā. Aglonas
internātvidusskola iegādājās datorpiederumus, zāles pļāvēju un citu saimniecisko
inventāru EUR 1143 apmērā. Žalūzijas, trimeri, biroja tehniku un mēbeles iegādājās
Kastuļinas pagasta pārvalde un Priežmalas pamatskola. Galdu un datorpreces iegādājās
Šķeltovas pamatskola, kultūras nams un bibliotēka. Kurināmā un enerģētisko materiālu
iegādes izdevumos EUR 15010 līdzekļu ietaupījums, salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu. Kurināmais izlietots par EUR 8442 mazāk, bet degviela izlietota par
EUR 6561 mazāk, abos izdevumu posteņos ietaupījums radies gan labvēlīgāku
klimatisko apstākļu dēļ - gan, veicot iepirkuma procedūru, gan nodrošinot kurināmā un
degvielas taupības pasākumus. Degvielas izlietojuma un braukšanas maršrutu (attālumu)
kontrolei pašvaldībā jau vairākus gadus tiek izmantota GPS. Zāļu, medicīnisko
instrumentu un ierīču iegādei izlietotie izdevumi samazinājušies nedaudz – par EUR
399, jo 2016.gadā tiek sniegti tie paši pakalpojumi, kas iepriekšējā pārskata periodā –
feldšeru punktu pakalpojumi un pašvaldības sociālās aprūpes centra “Aglona”
pakalpojumi. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli – palielinājums EUR
14615, tajā skaitā par EUR 1488 palielinājušies izdevumi autotransportam (galvenokārt
skolēnu pārvadāšanai) un lauksaimniecības tehnikas (traktoru- sniega tīrīšanai un
komunālās saimniecības darbiem) rezerves daļu iegādei, kā arī palielinājušies izdevumi
saimniecības preču (mazgāšanas, dezinfekcijas, tīrīšanas līdzekļu, higiēnas un citu
saimniecības preču) iegādei EUR 13127 apmērā, pārsvarā šo preču grupu cenu
sadārdzinājuma rezultātā. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
uzturēšanas izdevumu samazinājums EUR 6134 apmērā, tajā skaitā lielākais
samazinājums - mīkstā inventāra iegādē SAC “Aglona” iemītniekiem (neizlietots
atlikums no iepriekšējā gada) un izglītības iestāžu ēdināšanas izdevumiem - audzēkņu
skaita samazināšanās dēļ, kā arī iepirkuma rezultātā izveidojušos cenu svārstību
rezultātā.
2.6.Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi perioda sākumā EUR 14689,
perioda beigās EUR 16418., palielinājums EUR 1729, galvenokārt pievienotās vērtības
nodokļa sadaļā. Pašvaldības nodokļu maksājumi: pievienotās vērtības nodokļa izdevumu
palielinājums EUR 3827 pārskata periodā skaidrojums ar lielāku sniegto apliekamo
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pakalpojumu apjomu, dabas resursu nodokļa maksājumi 2016.gadā, salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu samazinājušies tāpēc, ka pārskata periodā tika izlietots
mazāk kurināmā.
2.7.Subsīdiju, dotāciju un sociālo pabalstu izmaksa 2016.gadā, salīdzinājumā ar
2015.gadu, palielinājusies par 2.0% jeb par EUR 3450. Palielinājums veidojies saskaņā
ar noslēgto līgumu ar NVA, kur tika paredzēts ar bezdarbnieku stipendijām nodrošināt
šim statusam atbilstošo lielāku cilvēku skaitu.
2.8. Procentu izdevumi 2016.gadā samazinājušies, galvenokārt, samazinoties Valsts
kases procentu likmēm. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, procentu
izdevumi samazinājušies par EUR 3286 jeb par 48.1%.
2.9.1.Transferti uzturēšanas izdevumiem 2016.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu, samazinājušies par EUR 67904. Lielāko īpatsvaru veido uzturēšanas
izdevumu transferti citām pašvaldībām, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu, ir samazinājušies par 68519 EUR. Projekta Nr. LLB-2-266 Bella Cuisine
partneriem, kur Aglonas novada dome iepriekšējos pārskata periodos bija vadošais
partneris, 2015.gadā tika pārskaitīts gala maksājums. Transfertu starp vispārējās valdības
struktūrām palielinājums EUR 615 – atmaksāta iepriekšējos gados neizlietotā
uzturēšanas izdevumu summa – valsts budžeta dotācija pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei.
2.9.2.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus pārmaksātās atbalsta summas daļas EUR 12145 atmaksa Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai 2015.gadā par ūdenssaimniecības projektu Grāveros, II kārta. 2016.gadā šādi
darījumi nenotika, jo projekti bija pabeigti un jauni netika uzsākti.
3.Ieņēmumi no ieguldījumu darbības
3.1. Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu,
palielinājušies par EUR 8617. 2016.gadā tika pārdota nedzīvojamā ēka Jaunaglonas ielā
11a, Aglona, Aglonas novads, zeme un nolietojušās automašīnas, kopējie 2016.gada
ieņēmumi šajā postenī EUR 20102. Būtiskākie darījumi: ieņēmumi no nedzīvojamās
ēkas un zemes pārdošanas privātpersonai Jaunaglonas ielā 11a, Aglona, Aglonas pagasts,
k.Nr.76420040468, EUR 4075 apmērā; ieņēmumi no zemes un mežaudžu pārdošanas
privātpersonai EUR 3696 (k.Nr.60720080156, 60720080148); privātpersonaik.Nr.609400040297 EUR 4705 apmērā; privātpersonai - k.Nr.7642001052 EUR 2805
apmērā; privātpersonai – zeme un ēkas k.Nr. 76420060102 EUR 1600 apmērā;
ieņēmumi no 100% nolietojušos transportlīdzekļu - automašīnas Audi 100, automašīnas
Mercedes Benz 310 pārdošanas privātpersonām EUR 760 apmērā.
3.2. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru pārdošanas
ieņēmumi 2016. gadā šajā postenī nav ieņēmumu, bet iepriekšējā pārskata periodā tika
pārdotas SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļas par 14786 EUR.
3.3.Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības pārskata gadā ir ieņēmumi no dividendēm
EUR 63953 apmērā, kas ir par EUR 51953 vairāk kā 2015. gadā. 2016.gadā saņemtas
dividendes no SIA “Cirīšu HES” EUR 60000 apmērā un SIA “AADSO” EUR 3953
apmērā. 2015.gasdā saņemtas dividendes tikai no SIA “Cirīšu HES” EUR 12000
apmērā.
4.Izdevumi no ieguldījumu darbības 2016.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gadu,
samazinājušies par EUR 167987 jeb 34.2 %.
4.1.Nemateriālo ieguldījumu iegāde 2016.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gadu, ir
palielinājusies par EUR 1004 jeb par 86.5%, jo ir atjaunotas licences un
datorprogrammas.
4.2.Pamatlīdzekļu iegāde pārskata periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
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periodu, palielinājusies par EUR 112120 jeb par 161%, jo 2016. gadā tika veikta
apmaksa par četriem jauniem transportlīdzekļiem pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai, bet 2015.gadā tika iegādāti divi jauni transportlīdzekļi. Būtiskākie 2016. gada
darījumi: iegādātās 2 automašīnas VW KOMBI (Caravelle)– nodotas Grāveru un
Kastuļinas pagastu pārvalžu rīcībā par kopējo summu EUR 80168. Savukārt automašīna
VW TRANSPORTER nodota dzīvokļu un komunālās saimniecības, teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas funkciju veikšanai EUR 31495 vērtībā. Automašīna VW SHARAN
EUR 40626 vērtībā nodota Aglonas novada domes administrācijas rīcībā pašvaldības
autonomo funkciju nodrošināšanai.
4.3.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība. Pārskata gadā netika
nodots ekspluatācijā neviens būvniecības objekts, vienīgi tika izstrādāti būvprojekti, bet
2015.gadā tika 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 281111 jeb par 66.8%.
5.Saņemti aizņēmumi – 2016.gadā saņemti aizņēmumi EUR 152289 apmērā 4
autotransporta vienību iegādei - 2 automašīnas VW KOMBI (Caravelle) par kopējo
summu EUR 80168, 1 automašīna VW TRANSPORTER EUR 31495 vērtībā un 1
automašīna VW SHARAN EUR 40626 vērtībā.
6.Aizņēmumu atmaksa – 2016.gadā veikta aizņēmumu atmaksa EUR 174942 apmērā
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar aizdevējiem (Valsts kase un Latvijas Vides
investīciju fonds) un atmaksas grafikiem, noteiktajā apmērā un termiņos. Aizņēmumu
atmaksas kopsumma samazinājusies pārskata periodā par EUR 56154, jo 2015.gadā tika
veikta dažu aizņēmumu (ūdenssaimniecības attīstība, ielu infrastruktūras uzlabošana)
daļēja atmaksa pirms termiņa. Pēc īstenoto ES projektu starpposma un gala maksājumu
saņemšanas, tika atmaksāta saņemtā aizņēmuma daļa.
7. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā – samazinājums EUR
180574 skaidrojams ar iepriekšējos pārskata periodos saņemtajiem avansa maksājumiem
ES finansētajiem projektiem, kas tika izlietoti mazākā apjomā un palika atlikumā. Uz
01.01.2015.palika atlikumā no CFLA saņemtie
avansa līdzekļi projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” EUR 157337
apmērā un projekta Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā,” EUR 62254 apmērā, kas izveidoja starpību starp gada sākumu
01.01.2015.un 01.01.2016. Šie līdzekļi tika izlietoti 2015.gadā, kad tika pabeigti minētie
projekti.
8. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās- samazinājums EUR
12574 apmērā: 2015.gada beigās naudas līdzekļu atlikumu sastāvā ietilpa daļa ES
projektu neizlietoto līdzekļu, mērķdotācijas skolēnu ēdināšanai ieskaitīto un neizlietoto
avansa maksājumu, kā arī pašvaldības budžeta pašu līdzekļi, kas tika izlietoti 2016.gadā.
Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
EUR 64537. Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā sastāda EUR 202178 un ir
palielinājušies par EUR 6283, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Tajā skaitā
nozīmīgākās izmaiņas: par EUR 13700 vairāk piešķirta valsts budžeta mērķdotācija
autoceļu, ielu uzturēšanai, bet par EUR 7938 mazāk saņemta dabas resursu nodokļa
atmaksa, vecāku līdzdalības maksa par Aglonas bazilikas kora skolu palielinājusies par
EUR 378.
Speciālā budžeta izdevumi 2016. gadā ir EUR 240416. Salīdzinājumā ar 2015.gadu,
speciālā budžeta izdevumi palielinājušies par EUR 89675 jeb 59.5%. Pārskata gadā tika
izlietots 2015.gadā neizlietotais budžeta līdzekļu atlikums autoceļu, ielu fondā. Budžeta
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izlietojums 2016. gadā autoceļu, ielu uzturēšanai ir EUR 211846 apmērā, tajā skaitā
autoceļu, ielu uzturēšanas izdevumiem EUR 101200, pamatkapitāla veidošanai
(būvprojektu izstrādei autoceļu, ielu atjaunošanai) EUR 82081. Dabas resursu nodoklis
izlietots pasākumiem vides aizsardzības uzlabošanai EUR 22468 apmērā, Aglonas
bazilikas kora skolas vecāku iemaksu izlietojums EUR 1648, pārējo speciālā budžeta
līdzekļu izlietojums EUR 4454. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 26299.
Ziedojumu, dāvinājumu naudas atlikums 2016.gada sākumā EUR 4009, saņemti
EUR 9260, izlietoti kopā EUR 6474, t.sk.: izglītības pasākumiem EUR 6021 apmērā,
sociālajā jomā EUR 453 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 6795.
Aglonas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, EUR (naudas plūsma)
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātie 2014.-2016.gada pārskati, 2017.gada domes
apstiprinātais budžets
2014.gads

2015.gads

2016.gads

Pieaugums
(+);
samazinājums
(-),
2016.g.,
salīdz. ar
2015.g.,%
20.3

2017.gads

izpilde

izpilde

izpilde

554077

474273

570477

285

285
28139

300
38415

5.3

300

25535
238786

168862

105611

36.5
-37.5

28422
33213

1176113

748126

410802

-45.1

445927

34674
213821

35042
254925

39716
268804

13.3
5.4

42586
349964

1837751
676379

1742287
617583

1772991
594247

1.8
-3.8

1472857
626204

4757421

4069522

3791363

-6.8

3475375

Izdevumu
kategorija

Vispārējie
valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā
kārtība un drošība
Ekonomiskā
darbība (t.sk. ielu
un tiltu
rekonstrukcijas
projekti Aglonas
novadā)
Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un
reliģija
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
Kopā

plāns

475902

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, 2016.gadā tika iegādāti divi jauni transportlīdzekļi
pārvaldei (vispārējie valdības dienesti) - pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
Aglonas novada domē un dzīvokļu un komunālajā saimniecībā. Budžeta izdevumu
samazinājums 2016.gadā ekonomiskajai darbībai un pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai skaidrojams ar lielāku īstenoto projektu apjomu iepriekšējos pārskata
periodos, salīdzinājumā ar 2016.gada pārskata periodu. Ekonomiskās darbības sadaļā
2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2015.gadā tika izlietota lielāka finansējuma daļa kulinārā mantojuma projekta LLB-2266 Bella Cuisine īstenošanai, kas sastādīja lielu īpatsvaru nozares budžetā. Savukārt
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā 2015.gadā, salīdzinājumā ar
2016.gada pārskata periodu, bija izpildīts salīdzinoši liels būvdarbu apjoms
ūdenssaimniecības attīstības projektos. Sabiedriskās kārtības un drošības sadaļā
(bāriņtiesa) un veselības nozarē budžeta izdevumu pieaugums radies galvenokārt
saistībā ar minimālās darba algas pieaugumu 2016.gadā, kas līdz ar to arī bija par
pamatu domes pieņemtajam lēmumam par pārējo darbinieku atalgojuma palielinājumu
par 10 euro. Kultūrai budžeta izdevumu palielinājums saistīts ar minimālās darba algas
pieaugumu, kā arī ar pamatlīdzekļu iegādēm 2016.gadā.
Izglītībā budžeta izdevumu palielinājums saistīts ar minimālās darba algas un skolotāju
darba algas pieaugumu pārskata periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu.
Sociālajā aizsardzībā izdevumu samazinājums ir galvenokārt saistīts ar mazāku
izlietoto naudas līdzekļu apmēru pamatlīdzekļu iegādēm 2016.gadā, salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu. 2016.gadā samazinājies arī materiālu un krājumu
izlietojums, salīdzinājumā ar 2015.gada pārskata periodu, tajā skaitā: kurināmā
izlietojums, jo iepriekšējā pārskata periodā izveidojās kurināmā atlikums, kā arī
samazinājies saimniecības preču un mīkstā inventāra izlietojums iepriekš uzkrāto
atlikumu rezultātā. Izdevumi pabalstu izmaksai sociālajā jomā ir saglabājušies
iepriekšējā gada līmenī un palielinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu
ir tikai 0.8%.
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2016. gads ( EUR).
6. diagramma

15%

Sociālā aizsardzība - 594247 €

47%

Izglītība - 1772991 €

7%

Atpūta, kultūra un reliģija - 268804 €

1%

Veselība - 39716 €

11%

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 410802 €

3%

Ekonomiskā darbība (t.sk. ceļu rekonstrukcija) - 105611 €

1%

Sabiedriskā kārtība un drošība - 38415 €
Aizsardzība - 300 €

0%
15%

Vispārējie vadības dienesti - 570477 €

Budžeta izpildes rezultāti
Budžeta izpildes rezultāts uz pārskata perioda beigām, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, ir
samazinājies par EUR 316233.
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats
Pasīvs

Uz pārskata
perioda

Uz pārskata
gada
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Izmaiņas
( +, - )

1
Budžeta izpildes rezultāts - kopā
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts
- pamatbudžeta
- speciālā budžeta
- ziedojumu un dāvinājumu budžeta
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
- pamatbudžeta
- speciālā budžeta
- ziedojumu un dāvinājumu budžeta

beigām
3
9260189
9576422

sākumu
4
9576422
8455296

5
-316233
1121126

9422360
107093
46969
-316233
-265811
-55124
4702

8350158
59750
45388
1121126
1072202
47343
1581

1072202
47343
1581
-1437359
-1338013
-102467
3121

Budžeta izpildes rezultātu ietekme:
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts
2015.gada budžeta izpildes rezultāts bija 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 bija EUR 1122264.
Cits pārsniegums vai deficīts veidoja negatīvu rādītāju (deficītu) - EUR 1138, kas ir
starpība starp finanšu ieņēmumiem un izdevumiem.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
2016.gada budžeta izpildes rezultāts ir EUR -316233. Būtiskāko ietekmi veidoja
kopējais pamatdarbības izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem, kas sastādīja
EUR 354175. Cits pārsniegums vai deficīts (finanšu ieņēmumu, izdevumu un
ieņēmumu un izdevumu no nefinanšu aktīvu realizācijas kopsumma) veido pozitīvu
bilanci EUR 37942. Tādējādi kopumā pārskata gada izpildes rezultāts izveidojies
negatīvs un sastāda EUR -316233.
Aglonas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi (naudas plūsma) laika periodā
2009.-2017.g., EUR
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātie pašvaldības 2009.- 2016.gada pārskati, 2017.gada
domes apstiprinātais budžets
Gads
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017. *

Pamatbudž
ets
3925910
4610580
4658340
4015707
4547559
4923973
3952823
3836894
3426607

Speciālais
budžets
146590
118221
138720
169087
134584
174168
195895
202178
197914

Ziedojumi,
dāvinājumi
1430
3136
7456
7541
10007
8910
8170
9260
3700

Kopā
4073930
4731937
4804516
4192335
4692150
5107051
4156888
4048332
3628221

(plānots), t.sk.
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Attiecībā pret
2016.g., %
100.6
116.9
118.7
103.6
115.9
126.2
102.7
100.0
*

mērķdotācijas
skolotāju
atalgojumiem plānotas
8 mēnešiem
*2017.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.

Aglonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpilde (kopsavilkums), EUR
(resursi izdevumu segšanai)
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats
Rādītāji

Pamatbudžets
4210505

Speciālais
budžets
266715

Ziedojumi,
dāvinājumi
13269

Resursi
izdevumu
segšanai (kopā)
Naudas līdzekļu
atlikums gada
sākumā
Ieņēmumi
Saņemti
aizņēmumi
Izdevumi,
aizņēmumi,
ieguldījumi
(kopā)
Izdevumi
Aizņēmumu
atmaksa
Naudas līdzekļu
atlikums gada
beigās

Kopā
4490489

221322

64537

4009

289868

3836894
152289

202178
0

9260
0

4048332
152289

4210505

266715

13269

4490489

3791363
174942

240416
0

6474
0

4038253
174942

244200

26299

6795

277294

Pašvaldības izdevumos ietilpst pašvaldības iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas
izdevumu izmaksas, aizdevumu atmaksa, norēķini ar pašvaldību budžetiem par
sociālajiem un izglītības pakalpojumiem, norēķini ar valsts budžetu par finansētajiem
projektiem un pasākumiem. Saņemtās dotācijas tiek izlietotas saskaņā ar noteikto mērķi:
– mērķdotācijas vispārējo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālajiem
maksājumiem, kā arī Aglonas internātvidusskolas pedagogu un darbinieku darba
samaksai un sociālajiem maksājumiem;
- pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu apmācībai no 5 gadu vecuma;
- interešu izglītības programmu īstenošanai;
- māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darba samaksai un sociālajiem maksājumiem;
- 1.-4.klašu skolēnu bezmaksas ēdināšanai;
- mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei u.c.
Pašvaldības izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tika segts no naudas līdzekļu
atlikuma gada sākumā. 2016.gadā tika ņemti aizņēmumi pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei, kuru atmaksa Valsts kasei tiek veikta
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un aizdevumu atmaksas grafikiem.
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem, būtiskākās izmaiņas
Posteņa nosaukums vai darījuma
apraksts

Pārskata
periods

Iepriekšējais
pārskata
periods

Izmaiņas
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Izmaiņas
%

B
Ieņēmumi no pamatdarbības
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

1
3886222
1160023
28 552
269 498

2
5760358
1 093 696
23 290
262 886

-1874136
66327
5 262
6 612

68
106
123
103

Ārvalstu finanšu palīdzība
transferti starp pašvaldību
struktūrām, izņemot komersantus

0
95 355

78 688
86 524

-78 688
8 831

0
110

transferti starp vispārējās valdības
struktūrām, izņemot komersantus

2 295 641

4 141 535

-1 845 894

55

Ziedojumi un dāvinājumi
Citi ieņēmumi no pamatdarbības
Izdevumi no pamatdarbības
Atalgojums
Darba devēja sociālās
apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
Mācību, darba un dienesta
komandējumi

11176
25977
4240397
2 073 779
492 713

9 687
64 052
4638094
2 039 209
481 567

1489
-38075
-397697
34 570
11 146

115
41
91
102
102

3892

2215

1677

176

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
periodika

470 333
415 055

472 110
380 099

-1 657
34 956

100
109

Nodokļu, nodevu un naudas sodu
maksājumi

22 556

22 925

-369

98

176 469

219 616

-43 147

80

transferti starp pašvaldību
struktūrām, izņemot komersantus

57018

262 951

-206 053

22

transferti starp vispārējās valdības
struktūrām, izņemot komersantus

615

169 512

-168 897

0

Nolietojuma, amortizācijas un
vērtības samazinājuma izmaksas

519 868

546 038

-26 170

95

Citi izdevumi no pamatdarbības
Finanšu ieņēmumi (+)
Finanšu izdevumi (-)
Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no
nefinanšu aktīvu realizācijas

8 099
63 953
-2 9252
3 241

41 852
34 720
-42 483
6 625

-33 753
29 233
13231
-3 384

19
184
31
49

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas
Savienības budžetā un starptautiskā
sadarbība

Pamatbudžets
Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts
Pamatdarbības pārsniegums pamatbudžetā pārskata perioda beigās ir EUR -303753,
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, samazinājums EUR 1377093.
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Ieņēmumi no pamatdarbības pārskata periodā, salīdzinājumā iepriekšējo pārskata
periodu, pamatbudžetā samazinājušies par EUR 1804019.

Būtiskāko izmaiņu skaidrojums pārskata periodā:
Paskaidrojumi
Nodokļu ieņēmumi:
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi:
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi u.c.pašu ieņēmumi
Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādē
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
(2015.gadā, līdz slēgšanai, tika sniegti ūdens,
kanalizācijas pakalpojumi Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai)
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām vērtībām
(sagatavota malka, zemes platību maiņa
(palielinājums)
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi Vītolu
fonds 800, pārējie 247)
Ārvalstu finanšu palīdzība (2015.gadā pabeigts ES
projekts “BELLA CUISINE” un saņemts gala
finansējums, bet 2016.gadā projekti ar ārvalstu
finansējuma piesaisti nav uzsākti)
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Transferti starp pašvaldību struktūrām (norēķini par
izglītību un sociālajiem pakalpojumiem,
palielinājums)
Transferti starp vispārējās valdības struktūrām
(pārējie transferti (galvenokārt no IZM saņemtās
ēkas atl.vērt.) palielinājums 1185776 2015.gadā un
starpība starp 2016.g.un 2015.g.saņemto ES
finansējumu projektu īstenošanai (6528 EUR
2016.gadā un 498232 EUR 2015.gadā)
Citi ieņēmumi no pamatdarbības
Ieņēmumi no pamatdarbības - samazinājums
2016.g.: inventarizācijās konstatētie pārpalikumi par
EUR 376, ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu
samazināšanas samazinājums EUR 356, nemateriālo
ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu sākotnējā
atzīšana EUR -35178, ieņēmumi no bez atlīdzības
saņemtajiem pasīviem, izņemot transfertos norādītos
EUR -1579)

Palielinājums EUR
74265
47682
26583
5227
846

Samazinājums EUR

80
4461
6348
2272
4325
11092

12077
2165
1047
78688

1773096
1748

8831

Izdevumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu,
pamatbudžetā samazinājušies par EUR 426926.
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1783675

38075
38075

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir:
Paskaidrojumi
Atlīdzības palielinājums darba algas minimuma
palielinājuma dēļ, kā arī atsevišķiem amatiem, kuriem
atalgojums sasniedza minimālo algu, kaut pēc
profesiju klasifikatora un amata pienākumiem
pienācās augstāka kategorija
Komandējumi (komandējumiem palielinājums EUR
1659 galvenokārt pārējo komandējuma izdevumu
sadaļā, t.sk.,nodrošinot palīdzību maznodrošināto
aprūpei sociālajā jomā-mazgadīga bērna nogādāšana
medicīnas aprūpes saņemšanai)
Pakalpojumi (sakaru pakalpojumu izdevumi
palielinājušies par EUR 512, izdevumi par
komunālajiem pakalpojumiem samazinājušies par
EUR 7774, administratīvie izdevumi samazinājušies
par EUR 20641, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi samazinājušies par EUR 409,
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi palielinājušies
par EUR 72, īres un nomas maksa samazinājusies par
EUR 10795, citi pakalpojumi palielinājušies par EUR
2250, maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu
samazinājušies par EUR 66).
Krājumi, materiāli, energoresursi
Biroja preces
Inventārs, spectērpi
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
Kurināmais
Degviela
Zāles, pārējie medicīniskie instrumenti
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Mīkstais inventārs
Ēdināšanas izdevumi
Mācību līdzekļi un materiāli
Pārējie materiāli (svārstības starp palielinājumu un
samazinājumu)46610 11485
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti ,
starptautiskā sadarbība– samazinājums skaidrojams ar
gala maksājuma pārskaitījumu 2015.gadā projekta
“Bella Cuisine” Nr.LLB-2-266 ietvaros sadarbības
partneriem.
Transferti - samazinājums norēķiniem ar
pašvaldībām EUR 205933 apmērā - skaidrojams
t.sk.ar projekta “Bella Cuisine” Nr.LLB-2 -266
noslēguma maksājumiem, kur iepriekšējā pārskata
periodā tika veikts norēķins ar projekta partneriem,
kā arī 2015.gadā saņemtajiem maksājumiem no
vispārējās valdības struktūrām projektu īstenošanai,
kas tika pabeigti iepriekšējā pārskata gadā EUR
168897 apmērā.
Nolietojuma un amortizācijas izmaksas –
samazinājums skaidrojams ar pamatlīdzekļu
izslēgšanu, kuriem ir 100% nolietojums, un tiem
pārtraukts nolietojuma aprēķins.
Citi izdevumi no pamatdarbības – samazinājums
skaidrojams ar mazāku pamatlīdzekļu atlikušās

Palielinājums EUR
51417

2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Samazinājums EUR

1659

36851

35118
339
10678
3079
1225
6876
399
13533
2356
19072
248
297
369
43147

374830

26170

33753

vērtības norakstīšanu, izslēdzot pamatlīdzekļus no
uzskaites, salīdzinājumā ar 2015.gadu. 2016.gadā
izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ir mazāka, nekā
2015.gadā norakstītajiem.

Cits pārsniegums, salīdzinājumā iepriekšējo pārskata periodu, pamatbudžetā izveidojies par
EUR 39080.
Posteņa nosaukums
Finanšu ieņēmumi
Finanšu izdevumi
Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu realizācijas
Cits pārsniegums

Pārskata
perioda
beigās
63953
-29252
3241
37942

Pārskata
perioda
sākumā
34720
-42483
6625
-1138

Izmaiņas
(+,-)
29233
13231
-3384
39080

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir:
Finanšu ieņēmumu palielinājums skaidrojams ar dividenžu saņemšanu lielākā
apmērā (no SIA “AADSO” un SIA „Cirīšu HES” 2016.gadā EUR 63953).
Finanšu izdevumu samazinājums skaidrojams ar pašvaldības līdzdalības
samazinājumu kapitālsabiedrībās (līdzdalības samazinājums SIA “Cirīšu HES” par EUR
26541 pārskata gadā, izdevumi no SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas EUR
35651 apmērā 2015.gadā un procentu izdevumu samazinājumu, salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu, par EUR 4121.
Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu realizācijas – 2016.gadā ir
samazinājušies ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas, jo 2015.gadā tika pārdoti
pamatlīdzekļi- zeme un transportlīdzekļi lielākā apjomā, salīdzinājumā ar pārskata
periodā pārdotajiem.
Speciālais budžets
Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts
Pamatdarbības pārsniegums speciālajā budžetā pārskata perioda beigās ir EUR -55124,
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, samazinājums EUR 102467.
Ieņēmumi no pamatdarbības, EUR
Posteņa nosaukums
1
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Pavisam kopā

Pārskata
perioda
beigās
2
11165
35
3200
83045
97445

Pārskata
perioda
sākumā
3
19103
0
2936
147012
169051

Izmaiņas
( +, - )
4
-7938
35
264
-63967
-71606

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir:
Palielinājums EUR

Paskaidrojumi
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (saskaņā ar VAS
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Samazinājums
EUR
7938
63967

“Latvijas valsts ceļi” skaidrojumu par MK 15.12.2009.
not.Nr.1486 179.2-179.5p.).

Izdevumi no pamatdarbības EUR
Posteņa nosaukums
1
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi
Nolietojuma un amortizācijas izmaksas
Pavisam kopā
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir:
Paskaidrojumi
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(ūdens sūknēšanas iekārtu remonts, kas saistīts ar
vides piesārņojuma samazināšanu, ūdens kvalitātes
uzlabošanu)
Nekustamā īpašuma uzturēšana, pārējie remontdarbu
pakalpojumi (apliecinājuma kartes notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, Aglonas pagasta ceļu zemes
aktualizācija)
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi

Pārskata
perioda
beigās
2
22960
5579

Pārskata
perioda
sākumā
3
26713
6200

18
114664
7445
1903
152569

0
79328
7564
1903
121708

Palielinājums EUR

Izmaiņas
( +, - )
4
-3753
-621
18
35336
-119
0
30861

Samazinājums EUR

8791
19138

6686

312
3541

Cits pārsniegums vai deficīts
Pašvaldības speciālajā budžetā nav finanšu ieņēmumu vai finanšu izdevumu darījumu,
kā arī nav notikusi pamatlīdzekļu realizācija.
Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Skaidrojums par 2016.gadā saņemtajiem ziedojumiem-dāvinājumiem sniegts:
dāvinājumā saņemtiem pamatlīdzekļiem 1.2.9.(Z), saņemtajiem krājumiem 2.1.(Z),
saņemtajai naudai 2.6.(Z) punktā, attiecīgo bilances posteņu izmaiņu skaidrojumos.
1.2.9.(Z) Ziedojumu dāvinājumu veidā saņemtie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļa
nosaukums

Grāmatas

Ziedotāja
vai
dāvinātāja
nosaukums

Fiziskas

Ziedotāja
vai
dāvinātāja
reģistrācijas
numurs

Dokumenta
Nr., datums

Akti

Mērķis
(ja tāds zināms)
kam paredzēts
ziedojums
dāvinājums
Bibliot.vajadzībām
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Vērtība
EUR

374

Grāmatas
Grāmatas
Grāmatas

Grāmatas

Grāmatas

Grāmatas

personas
Biedrība
Neaizmirstule
(LNB)
Lauku
bibl.atbalsta
biedrība
Bibliotēku
attīstības
institūts
Latgales
kultūras
centrs
Preiļu
galvenā
bibliotēka

40008106106

Akti

Bibliot. vajadz.

15

90000057827
50008079401

Akts
Akti

Bibl.vajadzībām
Bibliot.vajadz.

52
182

90000057827

Akti

Bibliot.vajadz.

73

40008007887

Akti

Bibliot.vajadz.

544

90000065720

Akti

Bibliot..vajadz.

32

Kopā

1272

2.1. (Z) Ziedojumu dāvinājumu veidā saņemtie krājumi

Krājuma
nosaukums

Ziedotāja vai
dāvinātāja
nosaukums

Ziedotāja
vai
dāvinātāja
reģistrācijas
numurs

Dokumenta
Nr., datums

Mērķis
(ja tāds zināms)
kam peredzēts
ziedojums
dāvinājums

Nodoš.pieņemš. akts
Nr.926/2016
02.09.2016.
Nodoš.pieņemš. akts
Nr.926/2016
02.09.2016.
Nodoš.pieņemšanas
akts Nr.
677/2016 no
05.09.2016.
Nodoš.pieņemš.
aktsNr.677/2016
no 05.09.2016.
Nodoš.pieņemš.
aktsNr.677/2016
no 05.09.2016.

Aglonas
internātvidusskolai

13.31

Aglonas
internātvidusskolai

65.62

Aglonas nov.
pirmskolas
izglītības iestādei

13.31

Aglonas nov.
pirmskolas izglīt.
iestādei

20.57

Aglonas nov.
pirmskolas izglīt.
iestādei

50.82

Nodoš.pieņemš. akts
Nr.926/2016 no

Aglonas
internātvidusskolai

Latvijas
administratīvā
sienas karte

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Mazā
interaktīvā
enciklopēdija

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Latvijas
vēsturisko
novadu sienas
karte

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Globuss

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Kinētiskās
smiltis

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Kopā:
Melnbaltais
printeris

2111 k.
„Eu.Promotions
Baltic”SIA

40103168746
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Vērtība,
EUR

163.63
87.12

02.09.2016.

Melnbaltais
printeris

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Nodoš.pieņemš. akts
Nr. 677/2016 no
05.09.2016
Nodoš.pieņemš.
aktsNr.677/2016
no 05.09.2016.
Nodoš.pieņemš. akts
Nr.677/2016 no
05.09.2016.

Krāsu printeris

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Videokamera

„Eu.
Promotions
Baltic”SIA

40103168746

Kopā:

2161 k.

480.37

Pavisam:

644,EUR

Aglonas
nov.pirmskolas
izglītības iestādei

87.12

PII

105.27

PII

200.86

2.6. (Z) Ziedojumu dāvinājumu saņemtie naudas līdzekļi
Ziedotāja vai
dāvinātāja
nosaukums

Ziedotāja vai
dāvinātāja
reģistrācijas numurs

Mērķis
(ja tāds zināms)
kam peredzēts
ziedojums
dāvinājums
Grāveru
pamatskolas
mācību procesa
organizācijai
Aglonas
vidusskolas
maznodrošināto
bērnu atbalstam
x

Dokumenta Nr.,
datums

Latvijas pareizticīgā
baznīca

90000085869

2016.gads,
ikmēneša
ziedojumi

VERONIKA skolu
atbalsta fonds

40008106676

M.u.Nr.150,
18.10.2016.

Kopā

x

x

Summa
EUR

8860

400

9260

Informācija par pašvaldības iznomātajiem (izīrētajiem) nekustamajiem īpašumiem
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats

Iznomātās aktīvu
grupas nosaukums
Zeme, ēkas un
būves
Dzīvojamās ēkas

Objekta īss apraksts

Saņemamā
maksa visā
nomas
līguma
periodā

Tajā
skaitā
nākamajā
pārskata
periodā
(2017.g.)

76 540

15 352

0

0

x
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Nedzīvojamās ēkas

Rezidenti
Nefinanšu
sabiedrības
Mājsaimniecības
Mājsaimniecības
apkalpojošās
bezpeļņas
organizācijas

Zeme zem ēkām un
būvēm

Rezidenti
Nefinanšu
sabiedrības

Ēkas : Aglona Somersetas ielā-24 ārsta
praksēm, Šķetova, Kastulina-ārstu praksēm;
Aglona, Daugavpils ielā-7, komercdarbībaimaizes muzejs; Daugavpils ielā-6 (1 telpa
karatē nodarbībām, 1 telpa biedrībai
Neaizmirstule); A.Broka ielā -9, katlumājakomercdarbībai; Priežmalē-Ilzas ielā -19telpas Latvijas pastam, un telpas komersantam
(veikals); Priežmalas mednieku biedrībai –
Priežmale, meža-24. 8 ēkas, noslēgti 12
līgumi. Nomas devējs: Aglonas novada dome
x

45 627

9311

45 627

9311

x

44880

8976

x

232

232

x

515

103

315

75

315

75

315

75

Mājsaimniecībām iznomātā zeme
lauksaimnieciskai darbībai, saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem. Nomas devējs:
Aglonas novada dome

47470

9494

x

47470

9494

x

13970

2794

x

33500

6700

Zeme-Kapiņu ezers-212.5 ha, komercdarbībai,
rūpnieciskā nozveja (lauzts līgums 2016.g.);
kapi Grāveru pagastā komercdarbībai-jaunu
kapu teritorijas veidošanai (2017.g.līguma
termiņš beidzies); pārējā zeme lauksaimnieciskai darbībai, saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem-3 līgumi. Nomas
devējs: Aglonas novada dome
x
x

Pārējā zeme

Rezidenti
Nefinanšu
sabiedrības
Mājsaimniecības

Aglonas novada domes kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās 2016.gadā
Datu avots: SIA “Lursoft” datu bāze
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas
numurs

SIA „Cirīšu HES”
SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas

41503029437
41503029988

Kapitāla
daļu
skaits
01.01.
2016.
62618
15

Kapitāla
daļu
skaits
31.12.
2016.
62618
15

Kapitāla daļu
vērtība
01.01.2016.
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89097
12900

(EUR)
Kapitāla daļu
vērtība
31.12.2016.

89097
12900

Dienvidlatgales
starppašvaldību
organizācija” (SIA
“AADSO”)
Kopā

101997

101997

Aglonas novada domes kapitāla daļu vērtība 2016.gada beigās, salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu, nav mainījusies.
2016.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 31.12.2016. ir 101997 euro.
Pašvaldības finansiālo stāvokli līdzdalība kapitālsabiedrībās nepasliktina, jo Aglonas
novada dome 2015., 2016.gadā nav veikusi līdzdalības maksājumus un arī 2017.gadā un
trijos turpmākajos gados neplāno veikt. Pie tam 2016.gadā no SIA „Cirīšu HES” ir
saņemtas dividendes 60000 euro apmērā, bet 2016.gadā Aglonas novada dome saņems
dividendes no SIA „Cirīšu HES” 40000 euro apmērā, bet no SIA “AADSO” 3953 euro
apmērā 2016.gadā un 1326 euro apmērā 2017.gadā (datu avots – kapitālsabiedrību
dalībnieku sapulču protokoli).

3. Pasākumi teritorijas plāna īstenošanā
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.
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.§).
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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”.
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).

4. Līdzdalība sadarbības projektos
Aglonas novada dome 2016. gadā ir ieguldījusi līdzekļus turpmākai attīstībai,
stiprinot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, sociālo sfēru un
izglītību.
2016. gadā tika uzsākts darbs pie 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda
investīciju piesaistes, sagatavojot tehnisko dokumentāciju, projektu iesniegumus, slēdzot
sadarbības līgumus.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
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lauku apvidos” ietvaros izstrādāti būvprojekti pārbūves darbu veikšanai sekojošiem
grants ceļiem:
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).
Projekta sagatavošanas stadijā notikušas sanāksmes ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas
izmanto šo ceļu infrastruktūru. Maksimāli pieejamais atbalsta apmērs Aglonas
pašvaldībai – 900 000,00 EUR jeb 90 %, pašvaldības līdzfinansējumu – 100 000,00
EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem. 2017. gadā paredzēts izsludināt
iepirkumu būvdarbu veikšanai un sagatavot projekta iesniegumu iesniegšanai Lauku
atbalsta dienestā.
2016. gada vidū 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 bija
plānota Aglonas bērnudārza, Aglonas centrālās bibliotēkas ēku siltināšanas darbi. 2016.
gadā šajā programmā ir atbalstīta projekta ideja par “Aglonas novada centrālās
bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanu”, izstrādāta tehniskā dokumentācija
siltināšanas darbiem.
Novada jauniešiem, kas nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā, mācībās sniegta iespēja
profilēties, īstenojot individuālu programmu ESF projektā “Proti un Dari”. Aglonas
novada skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem tika sniegta iespēja iesaistīties
nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, apgūstot darba pamatprasmes, iemaņas un
pirmo darba pieredzi.
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”trešajā atlases kārtā
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības
programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” iesniegts projekta iesniegums
“Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras
attīstība”, kur vadošais partneris ir Preiļu novada dome. Šajā projektā ir nepieciešama
sadarbība ar uzņēmējiem, kas investēs līdzekļus savā uzņēmumā. Aglonas novadā
izveidota sadarbība ar vairāk kā 15 uzņēmējiem, kas parakstījuši apliecinājumu par
interesi ar Aglonas novada domi par darba vieta izveidošanu un investīciju piesaisti.
Projekta ietvaros tiks veikta:1. Aglonas novadā esošo ielu un ceļu pārbūve. Ceļi:RutuļiBēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km, Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, Šķeltova-PildigiKriviņi – 0,4 km, Priežmala-Zaharišķi – 0,770, Dunski-Deņeva-Kastuļina – 1, 04 km,
Aglonas ciema teritorijā: Daugavpils ielā 7- 150 m2, Broka iela – 0,510 km , Aglonas
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iela – 0,350 km.2. “Radošo industriju centra izveide Aglonā”, Somersetas ielā 23,
Aglona.
Liels darbs 2016. gadā tika ieguldīts jaunu pārrobežu sadarbības partneru apzināšanā,
kopīgu projektu ideju identificēšana un īstenošana kultūras, sporta, sociālās aizsardzības,
izglītības, dabas aizsardzības jomās. Sadarbības rezultātā ar ārvalstu partneriem ir
iesniegti projektu pieteikumi:Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020:
1. “Ar karali Mindaugu saistīto pilskalnu vēsturisko liecību renesanse 21. gadsimtā
Latvijā un Lietuvā/ Karaļa Mindauga ceļš”.2. “Pirmsskolas vecuma bērnu praktiska
izglītošana par dabu, vides aizsardzību un ekoloģiju, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas/
Pirmsskolas izglītība par vides aizsardzību”.3. “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā,
ūdens vides uzlabošana un aizsardzība/ Ūdens eko-ceļojums.
Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020:
1. “Alternatīvie pakalpojumi pilnvērtīgām vecumdienām Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pierobežā/ Pilnvērtīgas vecumdienas”
2. “Sabiedrības stiprināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana, organizējot kopīgus
pārrobežu sporta pasākumus 3 valstīs”.
3. “Pirmsskolas vecuma bērnu atveseļošanas pakalpojumu uzlabošana pārrobežu
sadarbībā Latvijas –Baltkrievijas reģionos”.
Aglonas novada dome, piešķirot finansējumu, nodrošināja projektu konkursus novada
iedzīvotājiem. 2016. gada 1. jūnijā izsludināja pieteikšanos mazo grantu konkursam
iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa komisija atbalstīja biedrības
“Mēs Grāveriem” projektu “Mēs par Grāveru kultūras attīstību” (iegādāta jauna
atskaņošanas aparatūra).
Atbalstīts iniciatīvas grupas “Rasas pērles” projektu “Vasaras prieks – ūdenī”,
iniciatīvas grupas “Kaimiņi” projektu “Veidosim vidi sev apkārt”, iniciatīvas grupas “Ja
ne es, kas tad?” projektu “Mēs savas mājas saimnieki”, biedrības “Ilzes krasti” projektu
“Informatīvā stenda atjaunošana Priežmalē”. Konkursa kopējais finansējums 2000 EUR.
Aglonas novada dome organizēja arī jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā
atbalstīti novada pagastu jauniešu 4 projekti. Konkursa kopējais finansējums 1200 EUR.
Aglonas novada dome katru gadu nodrošina Viduslatgales pārnovadu fondam
finansējumu mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi2016”rīkošanai. Projektu konkursā finansējumu saņēma iniciatīvas grupas “Priežmalas
aktīvisti” projektam “Sports Kastuļinas iedzīvotāju priekam”, Šķeltovas pagasta biedrība
“Alksniena” projektam “Šķeltovas ciema labiekārtošana”, Aglonas iniciatīvas grupa
“Velomīļi” projektam “Aglyunas skoti”, Aglonas radošie jaunieši iesniedza projektu
“Informācijas stendu uzstādīšana Aglonā”, biedrība ”Mēs- Grāveriem” izstrādāja
projektu „Tautas nama labiekārtošana”.Latvijas pašvaldības uzsākušas jaunu tradīciju 3
gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo arhitektūras
objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Aglonas novada dome arī iesaistījās projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei” īstenošana, kas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2016. gadā. Meža
dienu – 2016 devīze bija “Kopā nākotnes mežam!”. Aglonas novadā meža dienu 2016.2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2018. aktivitātes plānots īstenot dabas parka “Cirīša ezers” (NATURA 2000) teritorijā,
Aglonas ciema atpūtas vietā. 2016. gadā iestādīti košumkrūmi parka teritorijā.
Aglonas novada dome īstenoja projektu “XV Latgales novada senioru dziesmu un deju
festivāls “Dziedot dzimu, dziedot augu”, piedaloties Latgales kultūras programmas
2016. projektu konkursā un noorganizējot senioru festivālu Aglonā.
2016. gadā Aglonas novada dome iesaistījusies kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā
fonda projektā 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” īstenošanā, kur plānots, ka
ar 2017. gada 1. februāri darbu Aglonas novadā uzsāk karjeras speciālists.
Sociālajā sfērā 2016. gadā Aglonas novads iesaistījies projektā deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošanā. Latgales reģionā 9.2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem”, kas turpināsies arī turpmākajos gados.
2016. gadā Aglonas novada dome iestājās Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā , kā arī
sagatavojusi projekta pieteikumu “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”
9.2.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai”, nodrošinot atbalsta pasākumus 2017.-2019. gadā veselīga dzīvesveida
aktivitātēm.
2016. gadā Aglonas novada dome strādāja pie Latgales speciālas ekonomiskās zonas
izveides, apzinot iespējamos SEZ uzņēmējus un SEZ teritorijas. 2017. gada uzņēmēji jau
var pieteikties nodokļu atvieglojumu piemērošanai saviem uzņēmumiem.

5. 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.
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 2016. gadā nodrošināti sižeti
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.
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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.

6. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
2017. 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, ja būs
pietiekams finansējums pēc iepirkuma procedūru noslēgšanās:
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).
Maksimāli pieejamais atbalsta apmērs Aglonas pašvaldībai - 900 000,00 EUR jeb 90 %,
pašvaldības līdzfinansējumu - 100 000,00 EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem
izdevumiem.
2. Tiks sagatavots projekta
iesniegums 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” Aglonas centrālās bibliotēkas
ēkas siltināšanas darbiem.
3. 2017. gadā Aglonas novada dome iesaistīsies kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā
fonda projektā 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci” īstenošanā, kas saistīts ar pieaugušo izglītošanu un apmācību.
4. 2017. 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.
5. Aglonas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) arī 2017
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.
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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 investīciju piesaiste – ielām, ceļiem, radošo industriju
centra ēkai, multifunkcionālai ēkai, stadiona rekonstrukcijai, SAM 5.6.2., pārrobežu
sadarbības programmu u.c. ietvaros.
8. Projektu pieteikumu sagatavošana 2017. gadā notiks atbilstoši apzinātajām
prioritātēm, izsludinātajiem projektu pieteikumu konkursiem un domes pieņemtajiem
lēmumiem.
Būtiskāko izmaiņu skaidrojums starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata
gada beigu datiem pašvaldības ilgtermiņa un īstermiņa saistībām
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru kopsumma samazinājusies par 10279
euro.
Pasīvs
1
Kreditori - kopā
1. Ilgtermiņa saistības
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
1.3. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
1.4. Ilgtermiņa uzkrātās saistības
1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi
1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības
Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības
2.6. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.8. Pārējās īstermiņa saistības
2.9. Nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi kopā
3.0. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi
3.1.Avansā saņemtie transferti

Uz pārskata
perioda
beigām
3
1940580
1483964
1483964

Uz pārskata
gada
sākumu
4
1962351
1530990
1530990

456616
194932

431361
170559

25255
24373

9211

87499

-78288

90553
1695

95851
2133

-5298
-438

1820

5588

-3768

0
158405

0
69731

0
88674

4819

14060

-9241

153586

55671

97915

Izmaiņas
( +, - )
5
-21771
-47026
-47026

Būtiskāko izmaiņu skaidrojums starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem
Nosaukums

Izmaiņu
summa,
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Skaidrojums

EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi

-47026

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa

24373

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

-78288

Īstermiņa uzkrātās saistības

-5298

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

-516

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

-3768

Pārējās īstermiņa saistības

0

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

-9241

Samazinājums EUR 47026 jeb par 3%
skaidrojams ar aizņēmumu ilgtermiņa daļas
pārklasificēšanu uz īstermiņa daļu, kura
atmaksājama 2017.gadā,
kā arī ar starpību starp saņemtajiem un
atmaksātajiem aizņēmumiem (atmaksāts
vairāk, nekā saņemts).
Palielinājums par EUR 24373 jeb par 14%
skaidrojams ar 2016.gadā ņemto aizņēmumu
palielinājumu, kuru daļa atmaksājama jau
2017.gadā. 2016.gadā ņemti divi aizņēmumi
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā autotransporta (automašīnu)
iegādei kopā EUR 152289 apmērā.
Iegādātās 2 automašīnas VW KOMBI
(Caravelle)– nodotas Grāveru un Kastuļinas
pagastu
pārvalžu
rīcībā.
Savukārt
automašīna VW TRANSPORTER nodota
dzīvokļu un komunālās saimniecības,
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
funkciju veikšanai. Automašīna VW
SHARAN nodota Aglonas novada domes
administrācijas rīcībā pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai.
Aizņēmumu atmaksa veikta saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem un to noteiktajos
termiņos.
Īstermiņa saistību samazinājums 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.
Uzkrāto saistību norēķiniem ar darbiniekiem
par atvaļinājumiem samazinājums EUR
3531, VSAOI maksājumiem EUR 833,
procentu maksājumiem EUR 934.
Par 2016. gada decembri ir aprēķināta, bet
neizmaksāta darba alga par asistentu
pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī atsevišķi
precizējumi par iesniegtajiem algas
norēķinu dokumentiem pēc 31.12.2016.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
palielinājies par EUR 271, VSAO iemaksas
samazinājušās par EUR 3206, PVN
samazinājums par EUR 1096, dabas resursu
nodoklis palielinājies par EUR 263.
Pārējās īstermiņa saistības 2016. gadā ir
nulle.
2016.gadā tika precizēts grāmatojums
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Avansā saņemtie transferti

97915

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par
neapstrādātu l/s zemi - 2360 kontā “Uzkrātie
ieņēmumi” , bet 2015.gadā grāmatojums
tika veikts 5911 kontā.
Avansā saņemto transfertu palielinājums
EUR 97 915 jeb par 176% skaidrojams ar
atlikumu norēķiniem par autoceļu, ielu
fonda līdzekļiem, kas izlietoti 2016.gada
4.ceturksnī, bet par kuru izlietojumu atskaite
iesniegta 2017.gada janvārī (atbilstoši MK
15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 179.2-179.5 punktam).

Aizņēmumi, EUR
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātais 2016.gada pārskats
N.
p.
k.
1.

Kredīti
estādes
nosauk
ums

Vides
invest
īciju
fonds

2.

Valsts
kase
3.

4.

5.

Valsts
kase/
Eirop
as
invest
īciju
banka
Vides
invest
īciju
fonds
Vides
invest
īciju
fonds

6.

Valsts
kase

7.

Valsts
kase

Mērķis

Aglonas pagasta
padomes katlu
mājas
rekonstrukcija
Aglonas
vidusskolas katlu
mājas
rekonstrukcija
Sporta halles un
brīvdabas estrādes
Aglonas ciemā
projektēšana un
celtniecība

Ūdensapgādes
sistēmas
uzlabošana
Aglonas ciemā,
Kalnu ielā
Sporta halles
Aglonas ciemā
projektēšana un
celtniecība
ELFLA projekta
''Saieta nama un tā
teritorijas
vienkāršota
rekonstrukcija''
īstenošana
Ēkas renovācija
un tehniskā
projekta izstrāde
pansionātam

Aizņēmum
a atmaksas
termiņš

Pārskata gada
sākumā

21.11.200
3

01.10.2018

22.03.20
05

Līguma
parakstīš
anas
datums

Saņemti
aizņēmumi
pārskata
gadā

Atmaksāti
aizņēmumi
pārskata gadā

Aizņēmuma
atlikums
pārskata
gada beigās

4 933

-1 906

3027

20.03.2025

17 565

-5 036

12529

08.07.20
05

05.03.2021

126 014

-13 631

112383

18.05.20
04

01.01.2019

22 083

-4 906

17177

22.04.20
05

01.04.2020

139 750

-25 408

114342

13.08.20
09

20.05.2019

19 725

-5 637

14088

11.12.200
9

20.02.2038

542 880

-24 405

518475
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8.

Valsts
kase
9.

Valsts
kase
10
.

11
.

Valsts
kase

Valsts
kase

12
.

Valsts
kase

13
.

Valsts
kase

14
.

Valsts
kase

15
.

Valsts
kase

16
.

Valsts
kase

''Salenieki'',
Aglonas
internātvidusskola
s sporta zāles
tehniskā projekta
izstrāde
Ūdenssaimniecība
s attīstība Aglonas
pagasta Aglonas
ciemā
Bērnu brīvā laika
pavadīšanas
centra izveide
Aglonā
Ūdenssaimniecība
s attīstība Aglonas
novada Kastuļinas
pagasta
Priežmalas ciemā
Ūdenssaimniecība
s attīstība Aglonas
novada Šķeltovas
pagasta Šķeltovas
ciemā''
Saietu nama
rekonstrukcija
Aglonas novada
Kastuļinas
pagastā un
Šķeltovas pagastā
ELFLA projekta
''Ielu un tiltu
rekonstrukcija
Aglonas novadā
īstenošanai
ERAF projekta
"Ūdenssaimniecīb
as attīstība
Aglonas novada
Grāveru pagasta
Grāveru ciemā"
īstenošanai
ELFLA projekta
"Aglonas novada
Jaunaglonas
ciema ielu
infrastruktūras
sakārtošana un
būvniecība"
īstenošanai
ERAF projekta
"Ūdenssaimniecīb
as attīstība
Aglonas novada
Jaunaglonas
ciemā"
īstenošanai

11.06.201
0

20.05.2020

72 115

-16 027

56088

03.06.20
10

20.05.2020

41 670

-9 260

32410

26.05.201
1

20.05.2031

204 050

-13 170

190880

21.12.20
10

20.08.2020

99 998

-21 053

78945

16.11.201
1

20.11.2018

16 699

-5 566

11133

12.09.20
12

20.09.2022

64 964

-9 624

55340

14.06.20
13

20.06.2033

69 305

0

69305

14.06.20
13

20.06.2023

44 584

0

44584

08.07.20
14

20.06.2025

49 345

0

49345
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17
.

Valsts
kase

18
.

Valsts
kase

19
.

20
.

21

22

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Kopā

Pašvaldības
autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā
transporta
(automašīnu)
iegāde 2014.g.
ERAF projekta
"Ūdenssaimniecīb
as attīstība
Aglonas novada
Grāveru pagasta
Grāveru ciemā, II
kārta" īstenošanai
ERAF projekta
"Ūdenssaimniecīb
as attīstība
Aglonas pagasta
Aglonas ciemā, II
kārta" īstenošanai
KPFI projekta
"Ielu
apgaismojuma
infrastruktūras
uzlabošana
Aglonas novada
publiskajā
teritorijā"
īstenošanai
Pašvaldības
autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā
transporta
(automašīnu)
iegāde 2015.g.
Pašvaldības
autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā
transporta
(automašīnu)
iegāde 2016.g.

15.10.20
14

20.10.2021

66 216

-11036

55180

15.10.20
14

20.10.2022

33 897

-5209

28688

49 572

0

49572

16 184

0

16184

-3068

77100

07.05.20
15

22.05.20
15.

21.01.20
16

01.09.20
16

20.04.2030

20.05.2025

20.01.2023

0

80168

0

72121

1 701 549

152289

20.08.2023

72121

-174942

1678896

2016.gadā saņemti aizņēmumi EUR 152289 apmērā, bet atmaksāti aizņēmumi EUR
174942 apmērā.
Neatmaksāto aizņēmumu kopsumma uz 31.12.2016. EUR 1678896, tajā skaitā
īstermiņa daļa (apmaksājama 2017.gadā) sastāda EUR 194932, bet ilgtermiņa daļa
(apmaksājama turpmākajos gados) sastāda EUR 1483964. Aizņēmumu atmaksa tika
veikta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar kredītiestādēm, norādītajos termiņos un
apmērā.
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7. Neatkarīgu revidentu ziņojums
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8. Aglonas novada domes lēmums par 2016. gada pārskatu
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AGLONAS NOVADA DOMES STRUKTŪRA

Pielikums Nr.1

Aglonas novada dome - 9 deputāti
Ētikas komisija -5

Iepirkumu komisija- 5

Novada domes
priekšsēdētāja

Novada domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Finanšu komiteja - 5

Inventarizācijas komisija -7

Ekspertu komisija -3

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija -5

Administratīvā komisija - 6

Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komiteja - 4

Medību koordinācijas komisija - 4

Aglonas novada vēlēšanu komisija - 7

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija - 7

Izpilddirektore
Speciālisti:
Projekta vadītāja
Teritorijas plānotāja
Attīstības plānotāja
Tūrisma informācijas konsultante
Zemes ierīkotājs

Pašvaldības administrācijas struktūrvienības
Lietvedības un komunikācijas
nodaļa

Finanšu nodaļa
Būvvalde
Dzimtsarakstu nodaļa

Šķeltovas pagasta
pārvalde

Kastuļinas pagasta
pārvalde

Transporta nodaļa
Grāveru pagasta pārvalde

Komunālo pakalpojumu
nodaļa

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības
Aglonas novada centrālā bibliotēka
Aglonas
internātvidusskola

Aglonas vidusskola

Sociālais dienests

Grāveru pagasta bibliotēka
Šķeltovas pagasta bibliotēka

Aglonas novada
pirmsskolas izglītības
iestrāde

Aglonas BJBLPC
“Strops”

SAC “Aglona”

Šķeltovas pamatskola

Aglonas sporta centrs

Bāriņtiesa

Kastuļinas pagasta bibliotēka
Feldšeru punkti
Grāveru feldšeru punkts

Priežmalas pamatskola

Aglonas Bazilikas kora
skola

Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta
Aleksandra
(Kudrjašova) Grāveru
pamatskola
SIA ,,Cirišu HES”

Šķeltovas pag. feldšeru punkts
Kapitālsabiedrība
s
SIA “Atkritumu
apsaimniekošana
s Dienvidlatgales
starppašvaldību
organizācija”

Priežmales feldšeru punkts
Aglonas novada kultūras centrs
Struktūrvienības:
Grāveru pagasta kultūras nams
Šķeltovas tautas nams
Kastuļinas tautas nams

