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Ievads 
 

Aglonas novada domes priekšsēdētājas uzruna. 

Labdien, cienījamie Aglonas novada domes publiskā pārskata lasītāji! 

Publiskais pārskats atspoguļo informāciju par paveikto 2017. 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. 2017. gadā tika turpināts 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 pasākumos tika īstenoti vairāki projekti: projekts 

Nr.2.68 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu, Saviņu un Kalvīša ezeros”; 

projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”;  

grunts ceļu pārbūve - projekts Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras 

atjaunošana Aglonas novadā”; iesākts projekts Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 

“Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā”. Novadā tika 

veikti veselības veicināšanas un slimību profilaksei pasākumi – projekts 

9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”.  

2017. gadā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-

2020.gadam Aglonas novada dome iesaistījās kā partneris projektā  “Ekotūrisma 

attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko”, kur plānotas 

aktivitātes saistībā ar ūdeni - tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem,  āra 

trenažieru uzstādīšana, ūdens velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde 

izmantošanai uz ūdens. 

2017. gadā īstenotas aktivitātes Aglonas novadā meža dienu 2016.-2018. 

ietvaros,  iekārtojot atpūtas vietu pie avota Cirīša ezera krastā – atjaunota parka avota 

vieta - veikta avota tīrīšana, vāka atjaunošana, laukuma un kāpņu labiekārtošana ar koka 

ripām, koka solu uzstādīšana. Darbu izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja 

Meža attīstības fonds.  

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Latvijas pašvaldības uzsākušas jaunu tradīciju 3 

gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo arhitektūras 

objektu izvietošanu parkos. Aglonas pašvaldība 2017. gadā iesaistījās ozolu stādīšanas 

akcijā par godu Latvijas simtgadei, kas notika visā  Latgales reģionā. 100 ozoli tika 

iestādīti Aglonā, Šķeltovā, Grāveros,  Priežmalē. 

Aglonas novada dome darbojās kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā fonda 

projektos, piemēram, projektā  “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā”, kur apzināta esoša situācija, izstrādāts pakalpojumu 

sniegšanas plāns un esošās infrastruktūras uzlabošanas plāns. 

Aglonas novada dome, piešķirot finansējumu, nodrošināja projektu konkursus 

novada iedzīvotājiem. Mazo grantu konkursam iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli” (2000, 00 EUR), kur īstenoti 4 projekti. Biedrība “Neaizmirstule” īstenoja 

projektu “Seno prasmju mūsdienīgums”,  tika organizētas 5 seno prasmju skoliņas “Radi 

pats” nodarbības ar mērķi sniegt zināšanas un prasmes seno amatu pielietošanai 
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mūsdienās. Iniciatīvas grupa “Velomīļi” organizēja pasākumu “Ar veļiku pa Aglyunu”, 

kur piedalījās ap 200 sacensību dalībnieku, brīvprātīgo darbu veica apmēram 30 

brīvprātīgie jaunieši un pieaugušie, līdzjutēju, pasākuma apmeklētāju skaits kopumā 

sasniedza ap 500 cilvēkiem. Iniciatīvas grupa “Mēs Grāveriem” īstenoja projektu 

“Kultūras pasākumu veicināšana un uzlabošana”, kura ietvaros tika organizēts pasākums 

Grāveru ciema 280 gadu jubilejai. Iniciatīvas grupas “Labi visiem” projektu “Ceļa 

posms no ceļa Aglona - Višķi V762 1.65km līdz ciematam Meža Daukšti” īstenotāji 

veica ceļa sakārtošana un meža takas atpūtas vietu izveidošanu un māksliniecisku 

aprīkošanu, iesaistot novada iedzīvotājus, tai skaitā bērnus.   

Novadā norisinās darbs ar jauniešiem. Aglonas novada dome organizēja arī 

jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā atbalstīti novada pagastu jauniešu 4 projekti. 

Konkursa kopējais finansējums 1200 EUR. Atbalstu guva jauniešu neformālās grupas 

“Draugi”- projekts “Novada jaunieši – sociālai attīstībai”, Priežmalas pamatskolas 

mazpulka projekts “Priežmalas labirints”, Aglonas vidusskolas pašpārvaldes projekts 

“Jauniešu līdzatbildība un līdzdalība”, jauniešu neformālās grupas “Priežmalas 

futbolisti” – projekts “Trāpi vārtos”. 

Aglonas novada dome aktīvi iesaistījusies jauniešus projektā “PROTI un DARI!” 

(Nr.8.3.3.0/15/I/001), kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var saņemt zinošu 

speciālistu padomus, apgūt iemaņas apmācībās  un saņemt vērtīgas konsultācijas. 

2017. gadā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tika atbalstīts projekts   Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija 

balstoties uz sporta aktivitātēm (Bez riska)”. 

Pērn Aglonas novada pašvaldība iesaistījusies kā sadarbības partneris Latgales 

plānošanas reģiona Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014. – 2020. gadam projektā Nr. LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls 

sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open 

leadership)”.   

              Aglonas novada dome katru gadu nodrošina Viduslatgales pārnovadu fondam 

finansējumu mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi-2017” 

rīkošanai. Tika realizēti dažādi projekti. Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” - 

projekts “Daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a pagalma labiekārtošana un brīvā 

laika pavadīšanas iespēju dažādošana bērniem un jauniešiem”.  Aglonas novada Aglonas 

ciema Ciŗīšu ielas 2A iedzīvotāju grupa “Aktīvie kaimiņi” aprīļa mēnesī  iesniedza 

projektu “Logu nomaiņa kāpņutelpā Cirīšu 2A, Aglona, Aglonas novads”.  Iniciatīvu 

grupa “Aglonas radošie jaunieši” iesniedza projektu “Lielās maskas – visiem un 

vienmēr!” Priežmalas pamatskolas skolēnu vecāku iniciatīvas grupa ieguva finansiālo 

atbalstu projektam “Priežmalas pamatskolas sporta laukuma atjaunošana”. 

Pirmoreiz Aglonas novada teritorijā  tika īstenots “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) 

projektu konkurss “LMT Latvijai”, kur iedzīvotāji nobalsoja par sekojošiem projektiem:   

1. Pianīna “Kawai K-15E” iegāde Aglonas bazilikas Kora skolai. Piešķirtais 

finansējums: 2000,00 EUR. 2. Mūsdienīga bibliotēka – mācību informācijas centrs 

skolā. Aglonas vidusskolas bibliotēka. Piešķirtais finansējums: 1998,00 EUR. 3. Cilvēki 

ar īpašām vajadzībām ir starp mums. Sociālās aprūpes centrs “Krastiņi” Piešķirtais 

finansējums: 690,00 EUR.  4. Tautas velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu 2017”. 

Biedrība “Neaizmirstule” ar vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupu “Velomīļi”. Piešķirtais 

finansējums: 2000,00 EUR. 5. Tirgus laukuma izveidošana atpūtas kompleksā “Aglonas 

Alpi”. Piešķirtais finansējums: 1000,00 EUR. 

      Pašvaldība turpināja darbu ar jauniešiem un piedalījās Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) skolēnu nodarbinātības pasākumā, vasaras brīvlaikā nodrošinot iespēju 
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31 novada jaunietim, 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 – 6933. 00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 10143.00 EUR. 

Aglonas novada BJBLPC „Strops” turpināja veiksmīgu darbu ar bērniem un 

jauniešiem. Pērn tika novadītas dažādas radošās darbnīcas, konkursi, tematiskie 

pasākumi, kurus apmeklēja kopumā 10485 bērni un jaunieši.  Centrā darbojas vairāki 

pulciņi. Arī vasaras sezonā centrs ir atvērts apmeklētājiem. 

Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa” un jauniešu tautas deju kolektīvs 

piedalījās Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos.  Aglonas bazilikas Kora 

skolas kora grupa apmeklēja Pueri Cantores  (Dziedošie bērni) kongresu-festivālu Polijā, 

piedaloties Tautas mūzikas koncertā,  noslēguma koncertā  un sv. Misē Jēzus Sirds 

katedrālē Žešovas pilsētā. 

 Aizvadītajā gadā mēs turpinājām skaistas novada tradīcijas: Aglonas novada 

svētku svinēšana, Gada balvas pasniegšana novada labākajiem iedzīvotājiem Valsts 

svētkos. Aglonas vārds ir izskanējis starptautiskajās tūrisma izstādēs Rīgā “Balttour 

2017”,  kā arī Igaunijā  un Lietuvā. Statistika par 2017. gadu liecina, ka Aglonas novads 

ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem Latgalē. Novada Tūrisma informācijas 

centru apmeklēja 3620 viesi no 20 valstīm. 

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 valsts un 

pašvaldības 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  384  

valsts iestāžu piedāvātie pakalpojumi (2016. gadā -288).  

Aglonas novada dome arī turpmāk rūpēsies par iedzīvotāju labklājību, priekšā 

daudz ieceru, ideju, projektu. 

 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča 



 

6 

 

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 t. 65324573 

 Aglonas novada domē no 19.06.2013. līdz 19.06.2017. darbu nodrošināja 9 

deputāti: 

Helēna Streiķe – Aglonas novada domes priekšsēdētāja (no 19.06.2013. 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.). 

2017. gada 3. jūnijā notika Latvijas republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanas, kurās tika ievēti deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti.  

Aglonas novada domes vēlēšanās ar nelielu balsu pārsvaru jeb 20% balsu uzvarēja 

kandidātu saraksts “Par sadarbību mūsu novadā”, otrā populārākā partija vēlēšanās bija 

“Latgales partija” ar 15,68% balsu, tai sekoja “Grāveru pagasta saraksts” ar 13,81% 

balsīm, “Spēkam, zemei, dvēselei” ar 12,06% balsu, ka arī “Šķeltovas pagasta saraksts” 

ar 11,03%. “Kastuļinas pagasta saraksts” un sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa" 

ieguva vienādu balsu skaitu - 8,97%. “Jauna paaudze Aglonā” attiecīgi ieguva 7,94% 

balsu. Kopumā novadā ir 2946 balsstiesīgie, no tiem nobalsoja 1553 jeb 52,72% (Avots: 

CVK, procenti tika rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu). 

Aglonas novada domē no 20.06.2017. (sēdes protokols nr. 12) darbu nodrošina 9 

deputāti: 

Ingūna Barkeviča  - Aglonas novada domes priekšsēdētāja, Juris Butēvics - Domes 

priekšsēdētājas vietnieks, Igors Reščenko, Vadims Krimans, Osvalds Šatilovs, Marita 

Grebeža, Andris Valainis, Anatolijs Ruskulis, Andris Girss. 

2017. gadā notikušas 26  Domes sēdes, no tām 12 kārtējās un 14 ārkārtas sēdes. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no 

pašvaldības deputātiem ievēlē Finanšu komiteju (20.06.2017. sēdes protokols nr. 12) 5 

locekļu sastāvā un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju (20.06.2017. sēdes 

protokols nr. 12) 4 locekļu sastāvā. 

http://www.aglona.lv/
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=lB%2FEn7Wlm8O5qKHN9LTlvg%3D%3D&locationId=1gpcyZFyNnBVXhfAohBypg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=lB%2FEn7Wlm8O5qKHN9LTlvg%3D%3D&locationId=1gpcyZFyNnBVXhfAohBypg%3D%3D
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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 (līdz 11.08.2017. sēdes protokols Nr. 16, 1§), 3 locekļu sastāvā (līdz 14.09.2017. 

sēdes protokols Nr. 18, 1§), 4 locekļu sastāvā (no 14.09.2017. sēdes protokols Nr. 18, 

1§) 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 

3 locekļu sastāvā un ētikas komisija 4 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 

 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 sociālā 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 
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 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”; 

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. 

 

 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fezeruzeme.lv%2Ffileadmin%2FIepirkumi%2F2013%2Faprilis%2FNOLIKUMS_EEZ_2013_03_EKPI.pdf&ei=yE8MU7qMEMKBywP9jYLIBQ&usg=AFQjCNF5tDLYYcHgD6XJXwgbMtfPq3mbUg&bvm=bv.61725948,d.bGQ&cad=rja
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Personāls 
 

2017. gadā darbinieku skaits Aglonas novada domē bija - 388, no tiem darbinieki līdz 30 

g. - 33 darbinieki, no 31 līdz 39 g. - 34 darbinieki, no 40 līdz 49 g. - 93 darbinieki, no 50 

līdz 59 g. - 198 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. 

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 2017. gada 1. janvāri bija 3753 personas: 1861 

vīrieši un 1892 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 2017. 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmlp.gov.lv/lv
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā - 2017.gads       1.diagramma 

 

Krievi 1013

Latvieši 2260

Baltkrievi 181

Citas tautības 143

3685

Poļi Krievi Latvieši Baltkrievi Citas tautības

87

1101

2348

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  01.07.2017. 

 

Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības  2. tabula 

 

 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

Pilsoņi 4081 4018 3908 3806 3677 3622 3446 

Nepilsoņi 272 261 251 237 215 213 199 

Pārējie 29 31 35 47 43 44 40 

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv, 01.07.2017.   

 

Aglonas novadā 94 % no visiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 5 % 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.  2017. gadā bērnu skaits, salīdzinot ar 2016. gadu, ir 

par 44  bērniem mazāks. 

 

Bērnu skaits Aglonas novadā (no 2011. g. - 2017 g.)  3. tabula 

 

 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

0-6 g. 191 184 179 214 208 191 173 

Vīrieši 102 99 89 108 107 94 88 

Sievietes 89 85 90 106 101 97 85 

7-18 g. 528 490 463 398 394 397 371 

Vīrieši 262 248 233 207 200 202 185 

Sievietes 266 242 230 191 194 195 186 

http://www.pmlp.gov.lv/lv
http://www.pmlp.gov.lv/lv
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Kopā 719 674 642 612 602 588 544 

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv, 01.07.2017.  

 

2017. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie (t.sk. 

4 meitenes un 3 zēni). Salīdzinājumā ar 2016. gadu, reģistrēto dzimšanas reģistru skaits 

ir par 11 mazāk. 2 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns 

piedzimuši 2 mazuļi, kā ceturtais – 3 mazuļi. 3 bērniem atzīta paternitāte. 

Faktiski Aglonas novadā 2017. gadā dzimušo bērnu skaits pēc pabalsta par 

jaundzimušo izmaksas datiem – 15 bērni (dzimušo skaits var būt neprecīzs, ja kāda 

ģimene nav saņēmusi pašvaldības pabalstu). Pēc deklarētās dzīves vietas datiem uz 

10.01.2018. Aglonas novadā ir deklarēti desmit 2017. gadā dzimušie bērni. 

2017. gadā sastādīti 40 laulības reģistri, t.sk. 2 par dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtajām laulībām, 1 par ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noslēgtajām laulībām, 

36 par Aglonas bazilikas draudzē un 1 par Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu 

draudzē noslēgtajām laulībām. 76 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 2 laulātajiem – otrā 

laulība, 2 laulātajiem – trešā laulība. Jaunākajai līgavai bija 20 gadi, vecākajai – 39 gadi, 

jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam – 47 gadi. 

Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 10 laulību reģistros (2016.gadā 8 reģistros). 

2017. gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 37 miršanas reģistri – 

miruši 20 vīrieši un 17 sievietes, no tiem 7 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki, 3 

mirušie – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki. 19 mirušajiem pēdējā dzīves 

vieta bija Aglonas pagasts, 9 – Kastuļinas pagasts, 6 – Šķeltovas pagasts, 1 – Grāveru 

pagasts, 2 mirušie no citiem novadiem. Salīdzinājumā ar 2016. gadu, sastādīto miršanas 

reģistru skaits ir par 6 mazāk. Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 41 gadu vecs vīrietis, 

vecākie mirušie iedzīvotāji – 90 gadus veca sieviete un vīrietis. 

Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 10 gadījumos, 10 reģistru ierakstos 

veikti papildinājumi. 

 

1.3. Nodarbinātība 

 

Vadoties pēc NVA datiem Aglonas novadā kopā reģistrēti 313 bezdarbnieki (31.07.2017.), 

bezdarba līmenis– 14,5%. 

Bezdarba līmenis Aglonas novadā uz 30.06.2016. bija 374 personas jeb 16,6%, 

salīdzinot ar 2017. gada jūliju bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 2,1%.  

 

Bezdarbnieku ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem – 66 (21% ), bezdarbnieku ar 

bezdarba ilgumu 6-12 mēneši – 53 (17%), bezdarbnieku ar bezdarba ilgumu no 1-3 gadi 

– 81 (26%) un bija ilgāk par 3 gadiem – 113 (36%). 

2017. gadā lielākais bezdarbnieku skaits Aglonas novadā bija vecumā no 55 līdz 

59 gadiem – 75 bezdarbnieki ( 24%), pārējais bezdarbnieku skaits pa vecuma grupām: 

no 15- 19 gadi – 1  (0%) 

no 20 -24 gadi – 20 (6 %) 

no 25 -29 gadi – 18 (6%) 

no 30 -34 gadi – 11 (5%) 

no 35 – 39 gadi – 22 (7%) 

no 40 -44 gadi – 35 (11 %) 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika
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no 45 - 49 gadi – 51 (16 %) 

no 50 -54 gadi 45 (14%) 

no 55 - 59 gadi – 75 (24%) 

60 un vecāki -  35 (11%). 

 
Aglonas novada bezdarbnieku skaits pa vecuma grupām 2017.gadā  2.diagramma 

 

 

Aglonas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc izglītības līmeņa: 

augstāko izglītība – 24 (8%) 

profesionālā izglītība – 157 (50 %) 

vispārējā vidējā izglītība – 65 ( 21%) 

pamatizglītība – 56 (17%) 

zemāka par pamatizglītību – 11 (4 %) 

 

Aglonas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem, 

problēmgrupām: 

Sievietes – 159 (51%) 

Vīrieši – 154 (49%) 

Ilgstošie bezdarbnieki – 194 (62%) 

Invalīdi-bezdarbnieki- 28 (9%) 

Jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem – 21 (7%) 

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 61 (19%) 
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Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Aglonas novadā 2017. gadā        4. tabula 

(Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv, 01.01.2017.)   

 

1.4. Uzņēmējdarbība 

 

Pēc Lursoft sniegtās informācijas Aglonas novadā līdz 2017. beigām tika 

reģistrēti 352 uzņēmumi (biedrību un nodibinājumu reģistrā - 32 organizācijas, 

komercreģistrā - 75 uzņēmumi, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā – 11 

organizācijas, sabiedrisko organizāciju reģistrā – 2 organizācijas,   uzņēmumu reģistrā -  

232 uzņēmumi. 153 uzņēmumi darbojas aktīvi un 157 uzņēmumi ir likvidēti 

(komercreģistra, uzņēmumu reģistra dati). 

No kopējā Aglonas novada uzņēmumu skaita, kas 2017. gadā sastāda 352 

uzņēmumi, lielākoties reģistrētas kā zemnieku saimniecības – 49%, sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību – 15%, biedrības – 9%, individuālie komersanti – 6%, individuālie 

uzņēmumi – 6% (skat. 5. tab.)  

 

Uzņēmumu sadalījumā pa tiesiskajām formām     5. tabula 

Tiesiskā forma Skaits % 

Biedrība 30 8,52 

Nodibinājums 2 0,57 

Individuālais komersants 22 6,25 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 52 14,77 

Akciju sabiedrība 1 0,28 

Kategorija Aglonas 

pagasts. 

Grāveru 

pagasts 

Kastuļinas 

pagasts 

Šķeltovas 

pagasts 

KOPĀ 

Aglonas novads 

 Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 

Līdz 

darbspējas 

vecumam: 

232 53% 47 10,6% 72 16,4 % 88 20% 439 100% 

vīrieši 119  33  33  42  227  

sievietes 113  14  39  46  212  

Darbspējas 

vecumā: 

1230 50,3% 300 12,3% 504 20,6% 412 16,8% 2446 100% 

vīrieši 633  161  282  234  1319  

sievietes 597  139  222  178  1136  

Pēc 

darbspējas 

vecuma: 

397 45,7% 128 14,8% 202 23,3% 141 16,2% 868 100% 

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% 

  

http://www.pmlp.gov.lv/lv
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Iestāde 1 0,28 

Draudze 6 1,70 

Sabiedriskā organizācija 1 0,28 

Atklātais sabiedriskais fonds 1 0,28 

Paju sabiedrība 5 1,42 

Filiāle 2 0,57 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 13 3,69 

Pašvaldības uzņēmums 2 0,57 

Individuālais uzņēmums 20 5,68 

Kooperatīvā sabiedrība  17 4,83 

Zemnieku saimniecība  172 48,86 

Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums  1 0,28 

Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona 4 1,14 

 

 Informācijas avots: Lursoft  

 

Kopumā no 2011. līdz 2017. gadam vērojama tendence samazināties reģistrēto 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitam. Līdz 2017. gada beigām tika reģistrētas 4 jaunas 

uzņēmējdarbības formas (skat. 6 tab.), kas ir par vienu vienību vairāk, salīdzinot ar 

2016.gadu. Savukārt 2017. gadā tika likvidēti  9 uzņēmumi, kas ir par 3 mazāk, nekā 

2016. gadā (likvidēti 12 uzņēmumi). 

 

Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām   

 6. tabula 

Uzņēmējdarbības formas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Individuālais komersants (IK) 3 0 2 1 0 2 1 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 6 2 5 2 0 0 2 

Zemnieku saimniecība (ZEM) 1 1 0 0 2 1 1 

Kooperatīvo biedrību savienības 

uzņēmums (KSS) 
0 0 0 0 0 

0 0 

Kopā 10 3 7 3 2 3 4 

 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 “Venon”, SIA”DEITILD”,  SIA FOTON-D, SIA “FLOW POWER”, SIA 

“Aglonas doktorāts – S”, SIA “AG 21”, SIA “CĪŠI GORDS”, SIA “FIDES DS”. 
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1.5. Sociālais atbalsts 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu 

administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas 

Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības 

iestāde „Sociālais dienests”. 
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. 

Sociālā atbalsta pasākumiem 2017. gadā izlietoti 100412,49 eiro. 

Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu. 

Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 223 ģimenēm. 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. 2017. gadā GMI pabalstam izlietoti 67784,29 eiro. Šo pabalstu 

saņēma 146 ģimenes (kopā 258 personas). 

Dzīvokļa pabalsts 
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts  trūcīgām ģimenēm. 2017. gadā dzīvokļa pabalsta 

nodrošināšanai tika izlietoti 3100 eiro. 

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai 
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Pabalstu piešķir  Aglonas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un 

vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/ maznodrošinātām 

daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 

1180,68 eiro, un to saņēma 10 ģimenes. 

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no 

maznodrošinātām ģimenēm – 21,34 eiro  vienu reizi gadā. 2017. 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.  2017. gadā šis pabalsts 

tika piešķirts 7 ģimenēm, tam izlietojot 996,03 eiro. 

Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās 2017. gadā izlietoti 5073,33 eiro, šo pabalstu saņēmušas 7 personas. 

Pabalstos par audžuģimenēs  ievietotajiem 3 bērniem 2017. gadā izlietoti 4745,16 

eiro. 

Cita veida pabalsti: 

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2017. 

gadā šim pabalstam izlietoti 2449,77 eiro – 15 ģimenēm. 

Asins donoru materiālais pabalsts  
2017. gadā šim pabalstam izlietoti 287,00 eiro – 25 personām. 

Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā 
2017. gadā šim pabalstam izlietoti  2800,00 eiro – 56 personām. 

 Apbedīšanas pabalsts 
2017. gadā šim pabalstam izlietoti 720,51 eiro – 5 personām. 

Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai 
2017. gadā šim pabalstam izlietoti 40,00 eiro – 1 personai. 

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā. 2017. gadā   izlietoti 8217,83 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. 

Aglonas novada  SAC „Aglona” 2017. gadā tika ievietoti 10 Aglonas novada  

administratīvajā teritorijā  reģistrētie iedzīvotāji. 

Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – 

Dagdas SAC 1 personai,  2017. gadā izlietoti līdzekļi 2932,53 eiro. 

2017. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 3 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. 
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2017. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 8 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. 

Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina 

pakalpojumu „aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „aprūpe mājās” tika 

nodrošināts 11 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 2017. gadā saņēma 25 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 Nodibinājumu “”Viduslatgales pārnovadu fonds”. 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 Kultūras centrs 2017. gada beigās  organizēja labdarības akciju  „Atver sirdi un 

dvēseli”, kura  laikā tika vākti ziedojumi Aglonas  novada trūcīgām un 

maznodrošinātām  ģimenēm ar bērniem. 

Labdarības  fonds ”Gloria Patri” sadarbībā ar Aglonas novada Sociālo dienestu īstenoja 

projektu, piegādājot Aglonas novada maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu, nepilnām 

(kur zaudēts viens no apgādniekiem) ģimenēm mazlietotus datorus, kurās ir skolas 

vecuma bērni. Datorus varēja saņemt ģimenes, kurām mājās nav datora (vai ir, bet ļoti 

vecs) ģimenes materiālā stāvokļa dēļ. Mazlietotus datorus saņēma kopumā 23 ģimenes. 

Saņemtie datori paredzēti lietošanai ģimenēs esošo bērnu un jauniešu izglītošanai, 

attīstībai, kā arī ir noderīgi mācību procesa nodrošināšanai skolā. Ģimenes ar fondu 

„Gloria Patri” noslēdza līgumu, kas aizliedz datoru pārdošanu, dāvināšanu vai nodošanu 

trešajai personai. 

Aglonas novada  vientuļie pensionāri, politiski represētās personas un Černobiļas AES 

seku likvidācijas dalībnieki  saņēma  Ziemassvētku dāvanas no Aglonas novada 

pašvaldības 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. 2017. gadā pasākumā piedalījās 172 bezdarbnieki. 
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1.6. Bāriņtiesa 

Darba organizācija. 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. 

Aglonā Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00; 

otrdienās no 9.00 līdz 17.00; ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00. 

Pieņemšanas laiki novada pagastos: Šķeltovas pagastā – pirmdienās un trešdienās no 

plkst. 13.00 līdz 17.00; Grāveru pagastā – otrdienās no 8.00 līdz 12.00; piektdienās no 

8.00 līdz 12.00, Kastuļinas pagastā – pirmdienās no 8.00 līdz 9.30;  no 15.00 līdz 18.00 

un piektdienās no 8.00 līdz 9.30; no 15.00 līdz 17.00. 

Bērna dzīvībai un veselības apdraudējumu gadījumā apmeklētāji gaidīti jebkurā citā 

bāriņtiesas darba laikā, ierodoties bāriņtiesā vai zvanot pa tālruni 26156238. 

Ārpus bāriņtiesas darba laika (pēc plkst. 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās) jāzvana policijai vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai. 

Arhīvs 
Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. 

Aglonas novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma, 

arhīviskais apraksts un uzskaites saraksti ir saskaņoti ar Daugavpils zonālo valsts arhīvu. 

Bāriņtiesu apliecinājumi 
Bāriņtiesā 2017.gadā veikti 292 apliecinājumi , no tiem Šķeltovas pagastā – 35, 

Kastuļinas pagastā – 67 , Grāveru pagastā – 16, Aglonas pagastā 174, par kuru veikšanu 

iekasētā naudas summa – kopā 1500 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 2017. gadā 44 pieņemto lēmumu skaita trīs administratīvās lietas ir par aizgādības 

tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu bērna vecākiem. Pieņemts viens vienpersoniskais 
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lēmums. Pārskata gadā aizgādības tiesības tika pārtrauktas triju bērnu vecākiem – vienai 

mātei 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. Viena 

persona griezusies tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu un ar tiesas spriedumu 

vecāku aizgādības tiesības tika atjaunotas vienai mātei uz vienu bērnu. 

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 valsts, bāriņtiesa, pēc tiesas pieprasījuma, sniedz atzinumu. 

2017. gadā tiesai sniegti 3 atzinumi. 

Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība 
Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, 

audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē. 

Aglonas novadā 17 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 3 ir ievietoti 

audžuģimenē, 14 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 septiņpadsmit bērni, sešpadsmit 

bērni ir no citām pašvaldībām, divi Aglonas novada bērni ievietoti audžuģimenēs 

kaimiņu novados, 36 aizbildņu ģimenes, kurās kopā ievietoti 46 bērni, no kuriem 14 ir 

Aglonas novada bērni. 

2017. gada 27. decembrī sadarbībā ar BBLPC “Strops” un, pateicoties Aglonas novada 

domes vadības atbalstam, tika organizēta brīvdiena – ekskursija audžuģimenēm un 

aizbildņu ģimenēm. 

2017. gadā bāriņtiesā nav griezusies neviena ģimene ar iesniegumu piešķirt 

audžuģimenes statusu. 

2017. gadā neviens bērns nav nodots adopcijā ārvalstīs vai 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. 2017. gadā neviens no 

bērnu vecākiem nav lūdzis 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. 



 

20 

 

Aglonas novada bāriņtiesas pārraudzībā ir 66 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. 

2017. gadā pārskata gadā ar tiesas spriedumu pārskatīta rīcībspēja 8 personām. 

Bāriņtiesa, saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu 

mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam. Pārskata gadā bāriņtiesā tādas ir divas lietas, 

bet aktīvas ir septiņas 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 

desmit lietas. 

Aizgādnības, aizgādības, ārpusģimenes aprūpes, mantas pārraudzības un ģimenes 

domstarpību lietās ir sastādīti 160 dzīves apstākļu pārbaudes akti, 53 sarunas protokoli, 

60 mantas apskates akti. 

Bāriņtiesas pārraudzībā aktīvas 19 lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas 

jautājumos, kas tiek risinātas un pārraudzītas sadarbībā ar sociālo darbinieku darbam ar 

ģimenēm ar bērniem. 

Citas lietas 
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos, sniedz atzinumus pēc tiesu 

pieprasījuma, 2017. gadā atzinums tika sniegts divdesmit lietās. 

2017. gadā bāriņtiesā ir notikušas 24 bāriņtiesas sēde, kurā ir pieņemti 44 lēmumi. 

Bāriņtiesa ir piedalījusies 21 tiesas sēdēs. 

Aglonas novada bāriņtiesai nav pārsūdzēto lēmumu. 

Kopumā bāriņtiesas lietvedībā ir 166 lietas, kuras nav nodotas arhīvā. Pārskata gadā ir 

uzsāktas 30 jaunas administratīvās lietas. 

Bāriņtiesa veic arī citas funkcijas, vadoties no starptautiskajiem un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem (Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības 

likums, u.c.). 

 

1.7. Kultūra un sports 

 

Kultūra 

Aglonas novadā ir 6 kultūras pasākumu norises vietas: Aglonas Kultūras 

centrs, Šķeltovas tautas nams, Grāveru tautas nams, Kastuļinas tautas nams, Aglonas un 

Grāveru brīvdabas estrādes (kultūras pasākumi norisinās vasaras sezonā). 

Aglonas Kultūras centrs 2017.gadu iesāka ar Jaungada nakts balli, radot kopības un 

svētku sajūtu visiem, kas bija ieradušies. 

 Atskatoties Jaunā gada svinībās Kultūras centrā viesojās Rušonas pagasta 

amatierteātris ar izrādi “Jauno goda naprots”. 
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 Tradicionāli tika svinēta Valentīndiena dodot iespēju visiem mīlniekiem apmeklēt 

“Mīlestības burziņu”. Lielu interesi radīja režisora Andreja Ēķa komēdijas “Svingeri” 

demonstrēšana, kas ir kļuvusi pa trešo veiksmīgāko spēlfilmu Latvijā. 

 Daudz smieklu un pozitīvu emociju izraisīja izrāde “Ontons i Zīmassvātki” 

Krāslavas amatierteātra izpildījumā. 

 Sieviešu dienā Aglonas novada sievietes sveica viens no Latvijas populārākajiem 

Latvijas dziedātājiem Igo (īstajā vārdā Rodrigo Fomins) ar koncertu “Tu esi atnākusi”, 

muzicējot kopā ar pianistu Juri Kristonu. Vakarā bija iespēja kārtīgi izdejoties 

groziņballē. Ilgvars Kalvāns deva iespēju noklausīties lekciju “8 veselīga dzīvesveida 

stūrakmeņi”. 

 Kā katru gadu, arī šogad izskanēja “Koru diena 2017”, kurā piedalījās ne tikai 

mūsu pašu kori, bet arī viesi no Ludzas – Ludzas tautas nama jauktais koris 

“Austrumstīga”. 

 “Teātris un Es” no Rīgas deva iespēju bērniem noskatīties izrādi “Burunduka TV 

šovs”. 

 Kultūras centrā bija iespēja apmeklēt fotogrāfa Alekseja Gončarova fotoizstādi 

“Rītausmas melodijas”, kā arī piedalīties foto meistarklasē, ko vadīja pats fotogrāfs.  

 Lieldienas svinējām kopā ar Aglonas pašdarbības kolektīviem, bērni varēja 

piedalīties dažādās aktivitātēs – olu ripināšanā, dažādos precizitātes uzdevumos u.c., kā 

arī piedalīties “Zaķu skrējienā”, bet vakarā balle. 

 2017.gada viens no svarīgākajiem notikumiem – Aglonas Kultūras centra 

folkloras kopas “Olūteņš” 60 gadu jubileja. Ritināt atmiņu kamolu bija ieradušies 

“Olūteņa” draugi ne tikai no Aglonas, bet arī no tālākām un tuvākām malām, kur šo gadu 

gaitā kolektīvs bija viesojies. 

 Jau trešo gadu kopā sanāca vokālie ansambļi, lai kopā vienotos dziesmā. Vokālo 

ansambļu sadziedāšanās “Dziedi vēl!” piedalījās 13 vokālie ansambļi.  

 Aglonas brīvdabas estrādes vasaras sezonu atklāja Valmieras teātra dziedošo 

aktieru grupa “Žerāri”, bet pēc koncerta pirmā šī gada zaļumballe līdz rīta gaismai. 

 2017.gada bērnības svētki nedaudz atšķīrās no citu gadu svētkiem. Svinīgā daļa 

norisinājās BJBLPC “Strops”, kur bērnus kārtīgi izšūpoja krustvecāki un devās rotaļās 

kopā ar bitītēm. Pēc svinīgās daļas visi kopā devās uz Aglonas Maizes muzeju, kur 

saimniece Vija Kudiņa cienāja ar dažādiem kārumiem un ļāva katram bērnam izveidot 

savu maizes klaipiņu. 

 Līgo naktī Aglonas brīvdabas estrādē pulcējās vairāki simti līgotāju, lai svinētu 

vasaras saulgriežus.    

 Rušonas pagasta amatieris ar izrādi “Bīstamais vecums” vāca ziedojumus nelaimē 

nonākušajam Boļeslavam Kraupšam. 

 Aglonas novada svētki iesākās ar Nakts orientēšanās sacensībām, kas izraisīja 

lielu interesi novada jauniešu vidū. Svinējām Aglonas maizes muzeja 12.dzimšanas 

dienu ar svētku kirmašu, novada pašdarbnieku koncertu, kopīgi ceptu svētku kliņģeri. 

Estrādē bērniem bija pieejamas piepūšamās atrakcijas un pirmo reizi norisinājās Bēbīšu 

ātrrāpošanas sacensības. Vakarā dalībnieki devās svētku parādē, kuras noslēgumā 

brīvdabas estrādē vienojās dziesmā “Dzīsme par Aglyunu”. Tika sumināti jaundzimušie 

un ratiņu parādes uzvarētāji. Koncertu sniedza atraktīvais dziedātājs Roberto Meloni. 

Vakarā gan iedzīvotāji, gan viesi  lustējās zaļumballē. 

 Arī pilngadības svētki šogad norisinājās nedaudz savādāk, kā iepriekšējos gados. 

Jauniešiem tika dota iespēja doties uz piedzīvojumu parku “Daugavpils Tarzāns”. 

 Augustā –  Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos – Aglonas 

Kultūras centrā bija iespēja noskatīties Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas Mātes, 
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Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas teātra "Tev" izrāde "Fatimas Dievmāti 

atklājot". 

 Aglonas brīvdabas estrādes vasaras sezona noslēdzās ar iniciatīvu grupas 

“Velomīļi” organizēto tautas velosporta svētku desmitgadi “Ar veļiku pa Aglyunu”. 

Dalībniekiem bija iespēja piedalīties “Ruļļu cīņās” un noslēguma pasākumā noskatīties 

gaismas un pirotehnikas šovu “Greentrials Bike Tour Night”. Kā arī kārtīgi izdejoties šī 

gada pēdējā zaļumballē. 

 Tradicionāli septembri iesākam ar “Tēva dienu”, kur tika noskaidrots Aglonas 

novada Supertētis. Skolotāju dienā Kultūras centrā viesojās improvizācijas teātris 

“Improo Zoo” un par mūziku rūpējās grupa “Bruģis”.  

 Par godu Starptautiskajai veco ļaužu dienai novada seniori tika aicināti uz 

“Rudens balli”, kur seniori varēja piedalīties konkursā “Vecmāmiņas gardā kūka”. 

 Pirmo gadu norisinājās “Aglonas novada pašdarbības kolektīvu rudens balle”, 

kurā kolektīvi iejutās dažādu valstu pārstāvjos sniedzot koncertu un kopā atpūtās 

groziņballē. 

 2017.gadā tika uzsākts demonstrēt Latvijas simtgades filmas, kā pirmā filma tika 

demonstrēta režisora Vara Braslas filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. 

 Novembra mēnesi iesākām ar solistu apvienības “Jubilāri” koncertu. Novembra 

svētkus iesākām ar Lāčplēša dienai veltītu pasākumu, sadarbībā ar jauniešu lietu 

speciālisti jau trešo gadu organizējot “Lāpu skrējienu”. 18.novembrī svinējām Latvijas 

99. dzimšanas dienu, kurā tika pasniegti apbalvojumi novada ļaudīm. Valsts svētkos 

sveica aktieris Andris Bērziņš. 

 Arī šogad Aglonas Kultūras centrs organizēja Ziemassvētku labdarības akciju 

“Atver sirdi un dvēseli!”, kurā tika vākti ziedojumi Aglonas novada trūcīgajām ģimenēm. 

Akcijas ietvaros notika radošā darbnīca, lielās egles iedegšana ar muzikālu pasaku 

“Ziemassvētku vecīša cimdiņš” piedaloties Samantai Tīnai, Roberto Meloni un Jānim 

Skanim un Aglonas rokdarbnieču Ziemassvētku mini tirdziņu. Bija iespēja noskatīties 

Askolda Saulīša dokumentālo filmu “Astoņas zvaigznes”. Labdarības akcija noslēdzās ar 

koncertuzvedumu “Atver sirdi un dvēseli!”.  

 Pirmsskolas vecuma bērnus Ziemassvētkos sveica Trollīte, Rūķenīte un 

Ziemassvētku vecītis. 

 2017. 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, kā arī pašdarbības kolektīvu 

koncerti, izrādes, profesionāļu koncerti un izrādes. 

 Kultūras centrā darbojās 7 pašdarbības kolektīvi: 2 vokālie ansambļi – sieviešu 

vokālais ansamblis “Viola”, jauktais vokālais ansamblis “Dziedkopa”, jauniešu 

popgrupa, folkloras kopa “Olūteņš”, senioru deju grupa “”Orhi deja, amatierteātris un 

Aglonas novada Aglonas bazilikas jauktais koris “ASSUMPTA”. Kolektīvi aktīvi 

piedalās pasākumos, kā arī koncertē aiz novada robežām. Piedalās starpnovadu rīkotajās 

skatēs. 

Šķeltovas tautas namā  (TN) 2017. gadā notikuši vairāki kultūras pasākumi: 

Janvāra pasākums ”Ziemas viducī”, Meteņi kopā ar skolu, Sieviešu dienai veltīts 

pasākums, “Tiem, kam pāri 40…”, Mātes dienas koncerts kopā ar skolu ,piedalījās 

skolas bērni. Svētki bērniem ar bērnu izklaides centru “Čuča čača”, ielīgošana,  

Šķeltovas pagasta talanti un pilngadību sasniegušo sumināšana, rudens velšu izstāde, 

svētdienas teātra pēcpusdiena (trešo gadu), vokālā ansambļa “Zvonnica” 20 gadu 

jubilejas koncerts, Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai veltīts koncerts, 

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākums.  
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Notikuši vairāki amatierkolektīvu izbraukumi, jauniešu diskotēkas (2017. gadā – 4). 

Sagaidītas divas svētceļnieku grupa un viena grupa izmitināta TN zālē. Organizēta ozolu 

stādīšanas talka Latvijas simtgadei Šķeltovas ciema teritorijā. TN foajē telpā notika 

dažādas radošās darbnīcas, kā arī citas aktivitātes.  

Šķeltovas TN 2017. gadā darbojošies kolektīvi: krievu vokālais ansamblis “Zvonnica”, 

dramatiskais kolektīvs “Šķeltovieši”, vokālais ansamblis “Kombinācija”, mazie dejotāji 

“Draiskuļi”, meiteņu deju grupa “Solis augšup”, kuri piedalās gan pašmāju pasākumos, 

gan ārpus sava novada. 

Kastuļinas pagasta tautas namā notikuši vairāki kultūras pasākumi, t.sk. 

Valentīna diena, Meteņi, „Jums, sievietes!”, Lieldienas nāk…, Mātes diena, Ģimenes 

svētki, Līgo un Jāņu diena, Senjoru vakars, Pilngadības svētki, Ziedu izstāde ’’Visi ziedi 

vienā pušķī’,  Tēva diena, Rudens balle, Latvijas Proklamēšanas diena, pagasta bērnu 

eglīte. TN darbojas: deju grupa ,,Black and white”, deju grupa ,,Zvirbulīši”, vokālais 

ansamblis, dramatiskais pulciņš. Kastuļinas pagastā ir sava futbola komanda. 
Grāveru pagasta tautas namā notikuši vairāki kultūras pasākumi, t. sk. 

Kristīšanas pasākums kopā ar pareizticīgajiem, Valentīndienas pasākums „Mīlestībai”, 

koncerts veltīts sievietēm, Lieldienu koncerts: teatralizēts pasākums, senioru balle „Un 

atkal mūsu krastos ievas zied!„, Māmiņu dienas sarīkojums, Bērnu svētki, bērnu diena- 

piepūšamas atrakcijas ar vietējo teātra izrādi, Līgo diena,  Grāveru pagasta svētki 2017, 

Zinību diena kopā ar Grāveru teātra izrādi, Miķeļdienas pasākums, koncerts Grāveru 

brīvdabas  estrādē, Skolotāju diena kopā  ar Grāveru teātra izrādi, LR veltīts pasākums 

”Gada cilvēki Grāveros 2017!„, Ziemassvētku sarīkojums Vecgada pasākums 

„Sniegpārslu putenī”. 

Tautas namā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis, bērnu 

deju grupa, modernās dejas un  amatierteātris. 

 

2017. 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, cīņu sports, futbols, kā arī ir iespēja izmantot 

trenažieru zāli. Pie centra atrodas sporta stadions (uzsākti būvdarbi), izveidota 

slēpošanas/nūjošanas trase, slidotava un aprīkots volejbola laukums pludmalē, bez 

maksas iedzīvotāji var iznomāt sporta inventāru. 

Janvārī norisinājās Aglonas novada atklātās zemledus makšķerēšanas sacensības, 

Kastuļinas pagasta Tautas namā  norisinājās novusa turnīrs. 2005. gadā dzimušie FCD 

Daugavpils futbolisti piedalījās starptautiskā futbola turnīrā Tallinā “Fenster Alumiinium 

Tabasalu Winter Cup 2017″, komanda ierindojās trešajā pozīcijā, komandas sastāvā 

spēlēja arī Priežmalas pamatskolas 5. klases skolēns Elmārs Stivriņš. 

Februārī norisinājās 2 zemledus makšķerēšanas sacensības: Kastuļinas pagasta Kustaru 

ezerā (piedalījās 27 dalībnieki) un Šķeltovas pagasta Šķeltovas ezerā (piedalījās četras 

komandas). Kastuļinas Tautas namā norisinājās tenisa turnīrs. 

Aprīlī Aglonas novada Sporta centrs organizēja starpnovadu skolu sacensības florbolā 

vidusskolu grupā. Sacensībās piedalījās četras komandas no Līvāniem, Aglonas, 

Preiļiem un Riebiņiem. 

 Maija mēnesī norisinājās Aglonas novada kauss galda tenisā un šautriņu mešanā. 

Jūnijā Kastuļinas pagastā notika sacensības spiningošanā. Savu veiklību un mākslu 

spiningošanā rādīja 24 dalībnieki. Tradicionāli norisinājās Līgo regate 2017, kurā 

startēja 8 komandas.   
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No 2017. gada 29. Jūnija līdz 1.jūlijam Latvijai cauri devās Starptautiskais Miera 

Skrējiens. Latvijā tas norisinājās trīs dienas no 2017. gada 29. jūnija līdz 1. jūlijam. 30. 

jūnijā Miera skrējiena dalībnieki tika sagaidīti pie Riebiņu – Aglonas novada robežas. 

Riebiņu skrējēji nodeva Miera  lāpu agloniešiem, kuri turpināja skrējienu,  nododot  lāpu 

no rokas rokā līdz Aglonas – Krāslavas novada robežai. 

Jūlija mēnesī Kastuļinas pagastā  tika organizēts futbola turnīrs, kurā dalību ņēma 6 

komandas. Aglonas novada svētku - 2017 ietvaros tika rīkotas dažādas sporta aktivitātes, 

organizētas nakts orientēšanās sacensības un orientēšanās sacensības ar kanoe laivām. 

Augustā Priežmalē notika sporta diena, pasākumā piedalījās piecas komandas.  

Septembrī Cirīša ezerā notika Aglonas novada vasaras atklātās pludiņmakšķerēšanas 

sacensība.  

Novembrī Sporta centrs aicināja iedzīvotājus uz tikšanos ar Latvijas labāko spēka vīru 

Arti Plivdu. 

Decembrī Līvānos norisinājās starptautiskās Kikboksa sacensības „Latgales kauss 

Kikboksā 2017”. Šīs sacensības pulcēja vairāk nekā 90 sportistus no 16 sporta klubiem. 

Aglonas „Jaukto cīņu sporta kluba „THE LATGALIANS”” sportisti Normunds Petrovs 

un Jānis Petrovs izcīnīja divas sudraba medaļas. 

Aglonas novada pagastos kopš 2014. gada strādā sporta organizatori, kuri atbild par 

sporta pasākumiem savos pagastos, brauc ar pagasta bērniem trenēties uz sporta centru, 

piedalās dažādās sacensībās. 

 

1.8. Tūrisms 

 

Aglonas novads var lepoties ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu,  dabas 

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

iedzīvotāju papildus peļņas avotiem. 

Novada teritorijā atrodas vairāk nekā 20 dažādas naktsmītnes, kas piedāvā arī 

dažādas atpūtas iespējas: sporta aktivitātes pie ūdenstilpēm, Latgales kulinārā 

mantojuma nobaudīšanu, dabas un kultūrvēsturisko objektu apskati, veselības 

uzlabošanas kūres utt. Aglonas novadā ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, apskatot Latvijā 

vienīgo Maizes muzeju, 2. Pasaules kara muzeju. 

Populārākais Aglonas novada apskates objekts, viennozīmīgi, ir katoļu pulcēšanās 

centrs – Aglonas bazilika, kas 15. augusta svētku laikā pulcē  Latvijas un visas pasaules 

ticīgos. 

Informācijas centrs strādā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienu 

pārtraukums no plkst. 12.30-13.00). Centrā ir pieejama aktuāla informācija par dabas un 

kultūrvēsturiskajiem apskates objektiem novadā, par viesu mājām un muzejiem, par 

aktīvās atpūtas iespējām (laivu noma, telšu vietas, velomaršruti un ūdens maršruti), par 

izbraucieniem ar plostu uz Cirīša ezera Upursalu, kā arī saņemt bezmaksas tūrisma 

materiālus. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu (2016.g.), Aglonas novadā tūristu skaits ir 

audzis. Pērn lielāks pieprasījums ir tieši aktīvajam tūrismam (ūdens tūrismam). Kopā 

Tūrisma informācijas centru 2017. gadā apmeklēja 3626 viesi no 20 valstīm (966 

ārvalstu tūristi). 

 

 

 

 

 

http://www.aglona.lv/aktualitates/aglonas-novada-svetki-2017/
http://www.aglona.lv/aktualitates/sporta-centra-aicina-uz-tiksanos-ar-latvijas-labako-speka-viru-arti-plivdu/
http://www.aglona.lv/aktualitates/sporta-centra-aicina-uz-tiksanos-ar-latvijas-labako-speka-viru-arti-plivdu/
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Tūristu skaits Aglonas TIC  7. tabula 

 
 

No kopējā  tūristu skaita Aglonas novadā 73,5 % sastāda iekšzemes tūristi, bet 26,5 % -  

ārvalstu tūristi no 20 valstīm. Lielākie ārzemju tirgi ir Lietuva, Igaunija, Vācija, 

Nīderlande, Krievija, Polija. 

 

Kopējais apkalpoto personu skaits Aglonas novadā 2017. gada 1. janvārī – 31. 

oktobrī (salīdzinājums ar 2016. gadu)           3. diagramma 

 
Avots: Latgales tūrisma statistika 
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2. Budžeta izpildes rādītāji 2017. gadā, salīdzinājumā ar 2016. gadu un 

2018. gada plānotais budžets (naudas plūsma, EUR) 

 
Avots: apstiprinātais Aglonas novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskats 

 

Bilance. Izmaiņas bilances posteņi, 2017.gada sākuma datus salīdzinot ar 2017.gada beigu datiem 

8. tabula 

      
  

Konta Nr. Posteņa  nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

atlikusī 

vērtība 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

atlikusī 

vērtība 

Pieaugums (+) 

Samazinājums 

(-), 2017. g. 

salīdzinājumā 

ar 2016.g., 

EUR 

Pieaugums (+) 

Samazinājums 

(-), 2017. g. 

salīdzinājumā 

ar 2016.g., 

% A B C 1 2 

1110 Attīstības pasākumi un 

programmas 

1.1.1. 24685 29561 -4 876 84 

1120 Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības 

1.1.2. 7903 6740 1163 118 

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 8563527 8900245 -336718 96 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 

1.2.2. 157363 168116 -10753 94 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 715511 822956 -107445 87 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

1.2.4. 450613 211973 238640 213 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 75 054 75182 -128 99 

1320 Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā  

1.3.2. 407224 482717 -75493 84 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 

1.3.5. 12900 12 900 0 100 

2100 Krājumi 2.1. 90297 101 800 -11503 89 

2300 Debitori 2.3. 112619 95 731 16888 118 

2400 Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 

2.4. 11227 17 685 -6458 63 

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 615805 277 294 338511 222 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu 

budžeta izpildes rezultāts 

3.5.1. 9260189 9 576 

422 

-316233 97 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 

3.5.2. 22502 -316233 318735 * 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 1277614 1 483 

964 

-206350 86 

5200 Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 

5.2. 241155 194 932 46223 124 

5300 Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

5.3. 12196 9 211 2985 132 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 95375 90 553 4822 105 

5600 Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 

5.6. 3220 1695 1525 190 
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5700 Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

5.7. 8504 1 820 6684 467 

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

5.9.1. 15137 4819 10318 314 

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 306752 153 586 153166 200 

0100 Nomātie aktīvi 0.1. 9713 8 513 1200 114 

9120 Prasības par dividendēm un 

saņemamie maksājumi par 

kapitāla daļu izmantošanu 

9.1.2. 235228 1326 233902 * 

9130 Saņemamie līgumsodi un 

naudas sodi 

9.1.3. 15360 13 856 1506 111 

9190 Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 286425 278 613 7812 103 

9510 Nākotnes maksājumi saskaņā ar 

līgumiem, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzību un ES 

politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem 

9.5.1. 278 14605 -14327 2 

9590 Citas zembilances saistības 9.5.9. 70914 76 016 -5102 93 

 

Skaidrojums par bilances posteņu izmaiņām 

2017. gada Aglonas novada domes finanšu gada pārskata bilances kopsumma pārskata perioda 

beigās ir EUR 11244815, pārskata perioda sākumā bija EUR 11202940. Salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu, bilances kopsumma ir palielinājusies par EUR 41875jeb 0.4%. Svarīgākās 

izmaiņas: nemateriālo ieguldījumu samazinājums EUR 3725 apmērā, pamatlīdzekļu vērtības 

samazinājums EUR 216345,  ilgtermiņa ieguldījumu vērtības kapitālsabiedrību kapitālā 

samazinājums EUR 75493, samazinājums krājumiem  EUR 11503 un nākamo periodu 

izdevumiem EUR 6458, savukārt debitoru apmērs ir palielinājies par EUR 16888, bet naudas 

līdzekļu apmērs pārskata perioda beigās, salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, ir 

palielinājies par EUR 338511. Turpmāk finanšu pārskatā tiek sniegti detalizēti skaidrojumi par 

katru bilances posteni saskaņā ar MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1115 "Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība" nosacījumiem. Aglonas novada domes grāmatvedības uzskaite tiek 

kārtota centralizēti, līdz ar to Aglonas novada domei nav konsolidācijā iekļauto iestāžu, un gada 

pārskata atlikumi veido vienas iestādes – Aglonas novada domes bilanci. 

 

Finanšu pārskatā uzrādīto darījumu un posteņu novērtēšanā piemērotais būtiskuma 

līmenis 
Finanšu pārskata skaidrojumā bilances (veidlapa Nr.1), „Pārskata par darbības finansiālajiem 

rezultātiem” (veidlapa Nr.4-3), „Naudas plūsmas pārskata” (veidlapa Nr.2-NP), „Pašu kapitāla 

(neto aktīva) izmaiņu pārskata” (veidlapa Nr.4-1) , „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 

izmaiņu pārskata” (veidlapa Nr.5), „Krājumu izmaiņu pārskata” ( veidlapa Nr.6)  posteņu 

izmaiņas skaidrotas pārskata gada laikā starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada 

beigu datiem, norādot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus. Būtiskuma līmenis darījumu 

skaidrojumiem  veidlapām Nr.1, Nr.4-3, Nr.2-NP, ir piemērots saskaņā ar MK 15.10.2013. 

noteikumu Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 35.1punktu, kas nosaka, ka par 

būtiskām uzskata izmaiņas, kuras ir vienādas ar 5 000 euro vai lielākas un kuras ir 10 % 

absolūtajā vērtībā. Dažos gadījumos, lai labāk izprastu izmaiņu būtību, tiek skaidroti darījumi arī 

zem šīs norādītās būtiskuma summas. Būtiskuma līmeņa apmērs Aglonas novada domes 

pašvaldības bilances posteņiem ir noteikts grāmatvedības politikas 10.3.punktā. 

 
Izmaiņas bilances posteņiem, 2017.gada sākuma datus salīdzinot ar 2017.gada beigu datiem, 

aprakstītas turpmāk (piezīme Nr. 1.1.1.-piezīme Nr.9.5.9.). 

 

AKTĪVS 

Piezīme Nr.1.1.1.Attīstības pasākumi un programmas – EUR 4876 jeb 16% samazinājums par 

https://likumi.lv/ta/id/261406-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/261406-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/261406-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba
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2017.gadā aprēķinātās amortizācijas summu. 

Piezīme Nr.1.2.1. Zeme, ēkas un būves - EUR 336718 jeb 4% samazinājums: par 2017.gadā aprēķinātā 

nolietojuma summu EUR 311601, uzmērīšanas rezultātā precizētajām zemes platībām EUR 6595, uz 2132 

kontu pārvietoti pamatlīdzekļi (zeme) atsavināšanai EUR 22101,  un palielinājums: EUR 3579 par saskaņā 

ar VZD datiem iegrāmatotajām zemes platībām. 

Piezīme Nr.1.2.2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas – EUR 10753 jeb 13% samazinājums par 

2017.gadā aprēķinātā nolietojuma summu EUR 23587, un palielinājums par 2017.gadā nomainīto bojāto 

tehnoloģisko iekārtu summu EUR 12834 apmērā. 

Piezīme Nr.1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi - EUR 107446 jeb 13% samazinājums: par 2017.gadā aprēķinātā 

nolietojuma summu EUR 134068, no uzskaites izslēgto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību EUR10113, un 

palielinājums: par 2017.gadā bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību EUR 2056 apmērā un 

iegādāto pamatlīdzekļu vērtību EUR 34679 vērtībā. 

Piezīme Nr.1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – palielinājums EUR 238640 

apmērā jeb par 113%  par izstrādātajiem būvprojektiem pašvaldības autoceļu pārbūvei, ēku tehniskajai 

apsekošanai. 

Piezīme Nr.1.3.2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā – uz pārskata perioda beigām par 

EUR 75493  ir samazinājies līdzdalības kapitāla apmērs SIA „Cirīšu HES”, kur Aglonas novada 

pašvaldībai ir 40% līdzdalība. Kapitālsabiedrības SIA „Cirīšu HES” Aglonas novada domei iesniegtās 

bilances dati uz 31.12.2017., salīdzinājumā ar šīs kapitālsabiedrības bilances datiem uz 31.12.2016., 

uzrāda bilances aktīvā pamatlīdzekļu palielinājumu EUR 774490 apmērā, apgrozāmo līdzekļu 

samazināšanos uz pārskata perioda beigām (krājumi EUR 45695, debitori EUR 60956)un naudas līdzekļu 

samazinājumu EUR 142698, savukārt šīs kapitālsabiedrības bilances pasīvā uz 31.12.207., salīdzinājumā 

ar 31.12.2016. bilances datiem, ir kreditoru palielinājums par EUR 713875 (galvenokārt iepriekšējo 

periodu neizmaksātās dividendes) un pašu kapitāla samazinājums EUR 188734 apmērā. 

Piezīme Nr.2.3. Debitori –palielinājums par EUR 16888 jeb 118%. Prasības par nodokļiem un nodevām 

uz pārskata perioda beigām palielinājušās pa EUR 13525, t.sk. EUR 8329 sastāda ienākuma nodoklis, ko 

paredzēts bija ieskaitīt 2017.g., bet ieskaitīja 2018.g.janvārī.Prasības par nekustamā īpašuma nodokli uz 

gada beigām palielinājās par EUR 5196.Pārējās prasībās palielinājumu par EUR  8261 veido starpība par 

saņemto dotāciju no PFIF 2017.g. decembrī un atl. uz gada sākumu. 

Piezīme Nr.2.4.Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem –

samazinājums par EUR 6458 jeb 63% , jo par EUR 6384 samazinājies atlikums uz gada beigām par 

samaksātajiem avansiem par pakalpojumiem .Nedaudz samazinājušies avansi par preses abonēšanu, bet 

palielinājušies avansa maksājumi par ēku , transporta apdrošināšanu.(par EUR 690) 

Piezīme Nr.2.6. Naudas līdzekļi –palielinājums par EUR 338511 jeb 222%, jo 2017.gada decembrī SIA 

Cirīšu HES ieskaitīja dividendes EUR 160 000, bet LAD ieskaitīja avansa maksājumu projekta realizācijai 

par pašvaldības ceļu pārbūvi EUR 173 595. 

Piezīme Nr.3.5.1.Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts–samazinājums  EUR 316 233 

jeb par 97% skaidrojams ar 2015.gadā bez atlīdzības saņemtajām materiālajām vērtībām EUR 

995 498vērtībā salīdzinājumā ar 2016.gadu, to lielo nolietojumu, kas atstāja iespaidu arī uz 2017.gadu, 

līdzdalības asoc. Kapitālsabiedrības SIA “ Cirīšu HES” kapitālā samazinājumu EUR 26541 vērtībā. 

Piezīme Nr.3.5.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts–palielinājums par EUR 318 735 

izskaidrojams ar saņemtajām dividendēm EUR 201 326, naudas līdzekļu atlikuma palielinājumu uz gada 

beigām  par EUR 338 511, neskatoties uz to , ka pašu kapitāla vērtības samazinājumu par EUR 75 493 

radīja līdzdalība(40%) asoc. S-bas Cirīšu HES pašu kapitāla samazināšanās uz 31.12.17. par EUR 188734. 

Salīdzinot ar 2016.gadu palielinājās arī nodokļu ieņēmumi par EUR 120 248. 

Piezīme Nr.5.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi– samazinājums EUR 206350 jeb par 86% skaidrojams ar 

aizņēmumu ilgtermiņa daļas pārklasificēšanu uz īstermiņa daļu, kura atmaksājama 2018.gadā.  

Piezīme Nr.5.2.Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa - palielinājums par 

EUR 46223 jeb par 124% skaidrojams ar 2017.gadā ņemto aizņēmumu palielinājumu, kuru daļa 

atmaksājama jau 2018.gadā. 

Piezīme Nr.5.3.Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem – palielinājums par EUR 

2985 jeb 132% izskaidrojams ar to ka atsevišķi piegādātāji, piem., AS “ Virši”  rēķinu par izlietoto 

degvielu decembrī atsūta apmaksai tikai 2018.g. janvāra vidu, bet rēķinu datē ar 31.12.17.(EUR 4933), 

SIA “ Mērniecības datu centrs”(rēķins izr. 27.12.17., bet saņemts apmaksai 2018.g. janvārī) 

Piezīme Nr.5.4.Īstermiņa uzkrātās saistības – palielinājums par EUR 4822 jeb 105% radies , sakarā ar 

aizturēto maksājumu (10%) iegrāmatošanu pašvaldības ceļu pārbūvei LAD projektā, kuras tiks apmaksātas 

beidzoties būvdarbiem. 

Piezīme Nr.5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem – palielinājušies par EUR 1525 jeb 

190% ,sakarā ar darba algām projektos nodarbinātajiem(asistentiem, “ Proti un Dari”), kur atskaite par 
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decembri iesniedz nākošā gada janvārī, tātad arī atalgojumu saņēma janvārī. 

Piezīme Nr.5.7.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi– palielinājušies par 6684 jeb 467 %, 

sakarā ar VSAA maksājumiem projektu realizācijā iesaistītajiem darbiniekiem EUR 1951(darba alga 

izmaksāta janvārī par decembri) un aprēķināto reverso PVN nepabeigtajai celtniecībai, kur rēķini arī netiek 

iesniegti savlaicīgi. 

Piezīme Nr.5.9.1.Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi– palielinājums par 10318 jeb 314%, 

sakarā ar aprēķināto nodokli, kas jāmaksā 2018.g. fiziskām personām par neapstrādāto l/s izmantojamo 

zemi. 

Piezīme Nr.5.9.3. Avansā saņemtie transferti – palielinājums EUR 153 166 jeb par 200% skaidrojams ar 

atlikumu norēķiniem par autoceļu, ielu fonda līdzekļiem kas izlietoti 2017.gada 4.ceturksnī, bet par kuru 

izlietojumu atskaite iesniegta 2018.gada janvārī (atbilstoši MK 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 179.2-179.5 punktam), kā arī avansā ieskaitītais LAD 

maksājums par projekta “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” realizāciju.(pašvaldības 

ceļu pārbūve). 

 

ZEMBILANCE 

0.1. Nomātie aktīvi – palielinājums par EUR 1200 jeb 114%  radies, 2017.gadā palielinājies nomājamo 

nedzīv. ēku skaits. 

9.1.2. Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu- 

palielinājušās par EUR 233 902, ko sastāda prognozējamās dividendes, ko saņemsim no SIA Cirīšu HES 

EUR 234 609(dalībnieku sēdes protokols Nr. 2/2017 no 12.12.17.), SIA “ AADSO” EUR 618 (izziņa 

Nr.2.1./24 no 26.03.18.) 

9.1.3.Saņemamie līgumsodi un naudas sodi- palielinājušies par 1506 jeb 111% , kas būtu jāsaņem par 

laikā nenomaksātiem NĪN maksājumiem. 

9.1.9. Citi zembilances aktīvi– palielinājums par EUR 7812 jeb 103% skaidrojams ar zembilancē 

iegrāmatotā inventāra atlikuma palielinājumu pārskata gada beigās. 

9.5.1. Nākotnes maksājumi sask. ar līg., kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku 

instr..finansētajiem projektiem.- samazinājums par EUR 14605 jo veikts masājum par būvprojektu SIA 

Myzone. 

9.5.9. Citas zembilances saistības– samazinājums par EUR 5102 jeb par 93% ir aprēķināto procentu 

maksājumu, 

aizņēmuma apkalpošanas izmaksu segšana 2017.gadā. 

Turpmāk tekstā detalizēti aprakstītas bilances posteņu izmaiņas pārskata perioda beigās (31.12.2017.), 

salīdzinot ar pārskata perioda sākumu (01.01.2017.) 

 

A K T Ī V S 

Piezīme Nr.1  
 

1.Ilgtermiņa ieguldījumi 

Finanšu pārskata skaidrojumā par  „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu 

pārskata” posteņu izmaiņām pārskata gada laikā tika skaidrotas  izmaiņas starp pārskata gada 

sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem, norādot izmaiņu iemeslus un būtiskākos 

darījumus, būtiskuma līmenis darījumu skaidrojumiem  ir piemērots EUR 3000 un skaidroti 

izmaiņu iemesli visiem darījumiem, kas pārsniedz šo līmeni. Atsevišķos gadījumos veikti arī 

detalizēti skaidrojumi. 

 

1.1. Nemateriālie ieguldījumi 

 

Izmaiņas nemateriālo ieguldījumu posteņos norādītas pārskata pielikumā veidlapa Nr. 5 

„Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” (7. pielikums). 

     Visi nemateriālie aktīvi ir atspoguļoti bilancē, amortizācija tiek aprēķināta atbilstoši 

noteiktajam 

derīgās lietošanas laikam. Nemateriālo ieguldījumu sākotnējā vērtība 31.12.2017. ir EUR 78412. 

Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 31.12.2017 ir EUR 45796. Nemateriālo ieguldījumu atlikusī 

(uzskaites) vērtība 31.12.2017.ir EUR 32616. 

     Saskaņā ar 2017.gada rīkojumu Nr.2-1.1/76, laika periodā no31.10.2017. – 25.01.2018. veikta 

gada inventarizācija. 



 

30 

 

    Inventarizējot datorprogrammas, tika konstatēts, ka visas datorprogrammas ir licenzētas. 

Veicot inventarizāciju, neuzskaitītās programmas netika atrastas, kā arī programmu iztrūkums 

netika konstatēts. 

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, 

samazinājušies par EUR 3725 jeb 11%     9. tabula 

 

Aktīvs 
Piezīmes 

 Nr. 

Pārskata 

 perioda  

beigās 

Pārskata  

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

 

Izmaiņas 

      % 

1 2 3 4(23) 5       6 

 Nemateriālie ieguldījumi kopā ( 1.+2.+3.+4.+5.+6. 

-7. -8-9.) 

1.1. 32616 36341 -3725 89 

1. Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 48598 48598 0 100 

2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un            

tamlīdzīgas tiesības 

1.1.2. 28791 28753 38 101 

3. Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1.1.3. 1023 1023 0 100 

4. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4.     

5. Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie  

nemateriālie ieguldījumi  

1.1.6.     

6. Avansa maksājumi par nemateriālajiem  

ieguldījumiem 

1.1.8.     

7. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija (-) 1.1.9. 45796 42033 3763 108 

8. Nemateriālo ieguldījumu vērtības 

 samazinājums (-) 

1.1.10.     

9. Uzkrājumi nedrošiem avansiem par 

 nemateriālajiem ieguldījumiem (-) 

1.1.11.     

 

1.1.2.Iegādātas 6 datorprogrammas EUR 3618 vērtībā pārvaldes, izglītības vajadzībām , norakstītas divas 

Nolietojušās datorprogrammas EUR 3708 sākotnējā vērtībā. 

1.1.9. Aprēķināta amortizācija nemateriāliem ieguldījumiem par gadu EUR 7471apmērā. Izslēgto  

nemateriālo ieguldījumu amortizācija EUR 3708. 

 

Nemateriālo ieguldījumu iegāde, izslēgšana 2017.gadā    10. tabula 

Nemateriālo ieguldījumuposteņi 
Iegādāts 2017.gadā 

Noņemts no uzskaites  

2017.gadā Piezīmes 

Daudzums Summa, EUR Daudzums Summa, EUR 

1.Datorprogrammas 6 3618 2 3708  

2.Licences datorprogrammām 

 

2 128    

Kopā nemateriālie ieguldījumi x 3746 x 3708 x 

 

1.2. Pamatlīdzekļi 

 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies 

par EUR 216345     11. tabula 

 

Aktīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

 perioda  

beigās s.v. 

Pārskata  

perioda 

 sākumā s.v. 

Izmaiņas 

 

Izmaiņas 

      % 

1 2 3 4 5         6 

Pamatlīdzekļi – kopā ( 

1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8-9-10.-11) 

1.2. 9962127 10178472 -216345 97 
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1. Zeme, ēkas, būves 1.2.1. 12808122 12833383 -25261 >100 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 623145 610310 12835 103 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 2048289 2022692 25597 102 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

1.2.4. 450613 211973 238640 213 

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības 

nekustamie īpašumi 

1.2.5. 0 0 0 0 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 75054 75182 -128 99 

7. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 

1.2.7. 0 0 0 0 

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 59 0 59 0 

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) 1.2.9. 6043155 5575068 468087 108 

10. Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums 

(-) 

1.2.10 

 

0 0 0 0 

11. Uzkrājumi nedrošiem avansiem par 

pamatlīdzekļiem (-) 

1.2.11. 0 0 0 0 

 

Būtiskākie darījumi 

1.2.1. Precizēta zemes platība un  iegrāmatotas 2 jaunas zemes vienības saskaņā ar domes 

lēmumiem unVZD datiem EUR 3579. 

Precizēta un izslēgta zemes platība saskaņā ar domes lēmumiem un VZD datiem EUR 6737, 

nodota atsavināšanai zeme EUR 22101apmērā, 

1.2.2.Iegādāti divi jauni apkures katli EUR 12835 apmērā , Jaundzemu ielā 6c,Aglonā - 

pirmsskolas izglītības iestādes katlu mājā un Somersetas ielā Nr.34, Aglonā -  kultūras centra 

katlu mājā. 

1.2.3. Iegādāti saimnieciskie pamatlīdzekļi EUR 13261,saņemti bez atlīdzības EUR 7733 vērtībā 

pašvaldības, sociālo, izglītības, kultūras un saimniecisko funkciju nodrošināšanai.Iegādātas 

grāmatas EUR 8133 vērtībā.Bez vērtības saņemta 1 drukas iekārta HP  no Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras, datortehnika EUR 6363vērtībā. Iegādātas mēbelesAglonas pirmskolas 

izglītības iestadei,Aglonas vidusskolai,domeiEUR1009 vērtībā.,bez atlīdzības saņemtas 

grāmatas EUR 1130, dāvinājumā saņemtas grāmatas EUR916.Izslēgti nolietojušies pārējie 

pamatlīdzekļi EUR 18865 vērtībā. 

1.2.4. Veikta būvprojekta dokumentacijas skaidrojošā apraksta sagatavošana un saskaņošana ar 

būvvaldi Radošo amatu namam EUR 2392 vērtībā ,veikta būvprojekta izstrādelaukumam 

Daugavpils ielā Nr.7 EUR 2541 vērtībā, veikti būvniecības darbi 91965 EUR un būvuzraudzības 

pakalpojumu nodrošināšana 2800 EUR vērtībāAglonas sporta stadiona pārbūvei,veikta 

dzīvojamās mājas Ilzes ielā Nr.18/1,Priežmalē tehniskā apsekošanaEUR 3355 vērtībā,veikta 

Multifunkcionālās ēkas Somersetas ielā 12, Aglonā būvprojekta izstrāde 30456 EUR apmērā un 

elektroapgādes būvprojekta izstrāde 4838 EUR apmērā, veiktabūvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība pašvaldības autoceļiem 16154 EUR vērtībā, būvuzraudzības darbi 1321 EUR 

apmērā un uzsākti ceļu A-3; S-13;S-8 pārbūves darbi 82 206EUR apmērā. 

1.2.6. Samazinājusies mežaudžu vērtība : 128 EUR, koku ciršana malkai Grāveru pagastā. 
 

Pamatlīdzekļu iegāde 2017 .gadā  12. tabula 

Pamatlīdzekļa veids, nosaukums 

Iegādāts 

2017.gadā 

 

Sākotnēji atzīts 

 

Inventarizācijas 

rezultātā 

konstatēti 

pārpalikumi (+) 

Dau-

dzums 

gab 

(zemei

-ha) 

Summa, 

EUR 

Dau-

dzums 

gab 

(zemei

-ha) 

Summa, 

EUR 

Dau-

dzums 

gab 

(zemei

-ha) 

Summa, 

EUR 

Zeme   7,32 3579   

Inženierbūves       

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas:       
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Apkures katls Q-200,Jaundzemu ielā 

Nr.7,Aglonā,bērnudārzs 

1 6043     

Apkures katls KAU-120,Somersetas ielā 

Nr.34,Aglonā, kultūras centrs 

1 6791     

Kopā tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 2 12834     

Kopā Transportlīdzekļi 0 0     

Pārējie pamatlīdzekļi:       

Saimniecības pamatlīdzekļi       

1.Klavieres Kawai K15; K200,bazilikas kora 

skola 

2 7698     

2.Elektriskā gaļas maļamā 

mašina,pansionāts,,Salenieki’ 

1 515     

3.Motorzāģis STIHL,ceļu uturēsana (1050) 1 315     

4.Trauku mazgājamā mašīna Metos,Aglonas 

vidusskola 

1 2899     

5.Dokumentu smalcinātājsHSM,Aglonas dome 1 635     

6.Digitālā spoguļkamera Canon,Sporta centrs un 

Aglonas dome sabiedrisko atticību spec. 

2 692     

7.Velosipēdu statīvs,Aglonas vidusskola 1 278     

8.Motorzāģis STIHL,Grāveru pārvaldes 

komunālā saimniecība 

1 229     

Kopā saimniecības pamatlīdzekļi 10 13261     

Bibliotēku fondi 1078 8137     

Antīkie un citi kultūras un mākslas 

priekšmeti 

0 0 0 0 0 0 

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika       

1.Dators Lenovo,Kastuļinas pārvalde 1 379     

2.PrinterisHP,Šķelovas PP bibliotēka 1 581     

3.Projektors BENO un dators HP,Aglonas  

internātvidusskola 

2 813     

4.Datortehnika  ,LMT projekts,Aglonas 

vidusskola 

4 1440     

5.Dators LENOVO,zemes ierīkošana (1101) 1 351     

6.Datortehnika,Aglonas dome 5 2436     

7.Viedtelefons Huawei P9,Aglonas dome 1 363     

Kopā datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika 

15 6363     

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi:       

1.Stūra galds–Aglonas vidusskola 1 238     

2.Arhīva skapis,galds 2 2878     

3.Skapis-sekcija–pirmsskolas izglītības iestāde 1 420     

4.Autopieturvietas nojume 1 3386     

Kopā iepriekš neklasificētie pārējie 

pamatlīdzekļi 

5 6922     

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 0     

Mežaudzes  0 0     

Kopā mežaudzes 0 0     

 

Piezīme 1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība ( uzskaitot katru 

objektu atsevišķi)    13. tabula 
 

Konts Pamatlīdzekļa vai 

nepabeigtā būvniecības 

objekta nosaukums 

Darbu veicēja nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Iekļauto izmaksu apraksts Summa, 

EUR 

1240 Tehniskā apsekošana ēkai 

Broka ielā 3, Aglonā 

SIA Neoform, 

reģ.Nr.41503072336 

 

Pirmsprojekta tehniskā 

apsekošana. 

1173 
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 kopā   1173 

 Aglonas ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstības II kārta, 2.posms, 

projekts. 

SIA EKOLAT reģ.Nr. 

41503009958 

 

Tehniskā projekta izstrāde 

 

 

6407 

 

 

 

 kopā   6407 

 Nepabeigtā būvniecība 

Tilts  pār Dubnas upi 

Kovaļovā. 

AS Ceļu projekts 

reģ.Nr.40003026637 

Par rekonstrukcijas projekta  

izstrādi. 
6076 

 Ietves un veloceliņu  

 

izbūve Aglonā 

SIA Elektroserviss 

Preiļi.reģ.Nr.41503026750 

 

 

 

SIA Citrus Solutions 

reģ.Nr.50003752271 

Būvprojekta :Satiksmes 

drošības uzlabojumi 

ELT daļas aktualizācija 

Tehniskā projekta izstrāde 

 

Tehniskā projekta izstrāde 

komunikāciju iznešanai  

ietves un veloceliņu 

jaunbūvei. 

 

1045 

 

12214 

 

 

4083 

 

 

 kopā   17342 
 Pirmskolas izglītības 

iestādes ēkas piebūves 

projekts, 

energoefektivitātes 

paaugstināšana. 

SIA Austrumi projektēšanas 

birojs reģ.Nr.42403019889 

SIA Latgales Velve 

reģ.Nr.51503011691 

SIA PILS M 

reģ.Nr.47703002196 

SIA 

Neaform.reģ.Nr.41503072336 

SIA Preime 

reģ.Nr.41503026248 

Tehniska projekta izstrāde 

 

 

Ēkas renovācija 

 

Tehniskā projekta 

izstrādāšana 

Tehniskā apsekošana 

Inženiergeodēziskā 

izmeklēšana 

5131 

 

 

7896 

 

1537 

 

14411 

379 

 kopā   29354 
 Radošo amatu nama 

projekts,Somersetas ielā 

Nr.23,Aglonā 

IK Arhitektu Mangulsonu 

birojs. reģ.Nr.42402009027 

 

Aināra Mangulsona 

privātprakse 

Nr.02066411435 

Tehniskā projekta izstrāde 

 

 

Būvprojekta 

dokumentācijas,skaidrojošā 

apraksta sagatavošana un 

saskaņošana ar Aglonas 

novada būvvaldi                                                                                    

6624 

 

 

2392 

 kopā   9016 
 Skiču projekta izstrāde T 

veida krustojumam 

autoceļiem pret Aglonas 

baziliku. 

SIA Preime 

reģ.Nr.41503026248 

SIA Līgaiši. 

reģ.Nr.41503042596 

Topogrāfisko plānu 

izgatavosana 

Skiču projektu izstrāde 

528 

 

3388 

 kopā   3916 
 Aglonas 

internātvidusskolas 

energoefektivitātes 

uzlabošana 

SIA VEK  

reģ.Nr.40003808516 

Veikts energopatēriņa 

novērtējums un izstrādes 

energoaudits. 

4477 

 Aglonas 

internātvidussk.Sporta 

zāles projekta izstrāde 

SIA REMPRO 

reģ.Nr.41503041904 

Tehniskā projekta izstrāde. 29133 
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 Aglonas centrālās 

bibliotēkasenergoefektiv. 

paaugst. 

SIA 

Neaform.Nr.41503072336 

SIA VEK Nr.40003808516 

Tehniska apsekošana 

Būvprojekta izstrāde 

1996 

3630 

 kopā   5626 
 Satiksmes drošības 

uzlabojumi Aglonā 

AS Ceļu inženieri Izpildītie darbi 6413 

 Laukuma izbūve  

Maizes 

muzejs,Daugavpils iela 

Nr.7,Aglonā 

Projektēšanas bir. Austrumi. 

Reģ.Nr.42403019889 

 

Projektēšanas bir. Austrumi. 

Reģ.Nr.42403019889 

 

Būvprojekta izstrāde 

 

 

Būvprojekta izstrāde 

787 

 

 

2541 

 Kopā   3328 
 Sporta centra stadiona 

pārbūve,Daugavpils ielā 

Nr.6,Aglonā 

AS Komunālprojekts 

R.Nr.40003005372 

SIA,,Ošukalns’’ 

R.Nr.45403003353 

SIA,,Firma L4 

R.Nr.40003236001 

Būvprojekta izstrāde 

 

Būvniecības darbi objektā 

 

Būvuzraudzības 

pakalpojumu 

nodrošināšana 

10224 

 

91965 

 

2800 

 Kopā   104989 

 Madelānu pilskalna 

labiekārtošana 

IK Mangulsona privātprakse 

SIA Geo Prof 40103358542 

Dokumentācijas sagatav. 

Topogr.uzmērīšana 

2811 

442 

 kopā   3253 
 Ēka Somersetas ielā 21 SIA Neoform 

Reģ.N.r41503072336 

Pirmsprojekta apsekošana 

Palīgēku demontāža 

1900 

3902 

 kopā   5802 
 Dzīvojamā māja Ilzes 

ielā Nr.18/1,Priežmales 

ciemā,Kastuļinas pag. 

SIA,,Neoform’’ 

R.Nr.41503072336 

Ēkas tehniskā apsekošana 3355 

 Kopā   3355 
 Multifunkcionālā ēka 

Somersetas ielā 

Nr.12,Aglonā,Aglonas 

novadā 

SIA,,FirmaL4’’ 

R.Nr.40003236001 

SIA,,Energobaltika’’ 

R.Nr.41503028198                        

Būvprojekta izstrāde 

 

Elektroapgādes 

būvprojekta izstrāde 

30456 

 

4838 

 Kopā   35294 
 Autoceļu uzlabošana  

Aglonas novadā 

SIA Projekts EAE. 

Reg.Nr.44103073494 

IK Metrs  45402012749 

SIA Preime 41503026248 

SIA,,Myzone” 

Reģ.Nr.40003565484 

SIA,,Projekts EAE 

Reg.Nr.44103073494 

SIA,,Rievera L’’ 

Reg.Nr.42403022766 

SIA,,E Būvvadība’’ 

Reģ.Nr.40103205915 

SIA,,Teraleks’’ 

Ŗeģ.Nr.41503076304 

Būvprojekta izstrāde 

 

Būvprojekta izstrāde 

Topogrāf.uzmērīšana 

Būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība 

Autoruzraudzība 

 

Ceļa A-3 pārbūve 

 

Ceļa S-13,S-8 parbūve 

 

Būvuzraudzības darbi 

50180 

 

23674 

1512 

16154 

 

611 

 

34815 

 

47391 

 

1321 

 kopā   175658 
 Pavisam   450613 
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Ziņas par ēku  uzrādīšanu bilancē 31.12.2017.   14. tabula 
N.p. 

k. 

Ēkas veids Iekļauts bilancē ( skaits, gab) Nostiprinātas 

īpašumtiesības 

Zemesgrāmatā ( uzrādīt 

skaitu, gab) 

1 Dzīvokļi                    8                      8 

2. Dzīvojamās ēkas                   11                      10 

3. Nedzīvojamās ēkas                   84                      76 
 

Informācija par bibliotēku fondiem 
 

Bibliotēkas krājumu uzskaite tiek kārtota  atbilstoši MK 30.03.2010. noteikumu 

Nr.317,,Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi” prasībām.  

Bibliotēkas krājumu esības pārbaudei tiek veikta inventarizācija atbilstoši šiem noteikumiem. 
 

Informācija par bibliotēku fondu inventarizācijām un atlikumiem 31.12.2017.   15. tabula 

Bibliotēkas fonda atrašanās vieta 

 

Pēdējo reizi 

veikta 

inventarizā-

cija 

Nākošā 

inventāri-

zācija  

notiks 

Bibliotēkas 

fonda apjoms 

uz 31.12.2017 

EUR 

Kopējais 

grāmatu 

eksemplāru 

skaits 

31.12.2017 

     

Aglonas novada centrālā bibliotēka, 

Daugavpils iela 38, c.Aglona, 

Aglonas pag., Aglonas novads 

05.10.2015.-

15.10.2015. 2023.gadā 61375 18957 

Aglonas vidusskolas bibliotēka, 

Daugavpils iela 6,  c.Aglona, 

Aglonas pag., Aglonas novads 

01.09.2017.-

29.09.2017. 2025.gadā 31536 7176 

Grāveru pagasta bibliotēka, 

c.Grāveri, Grāveru pag., Aglonas 

nov. 

01.12.2016.-

30.12.2016. 2024.gadā 11077 3919 

Grāveru pamatskolas bibliotēka, 

c.Grāveri, Grāveru pag., Aglonas 

nov. 

04.09.2017.-

08.09.2017. 2025.gadā 4921 940 

Kastuļinas pagasta bibliotēka, 

c.Priežmale, Kastuļinas pag., 

Aglonas nov. 

01.12.2016.-

30.12.2016. 2024.gadā 8110 3530 

Priežmalas pamatskolas bibliotēka, 

c.Priežmale, Kastuļinas pag., 

Aglonas nov. 

25.08.2017.-

30.08.2017. 2025.gadā 2912 440 

Šķeltovas pagasta bibliotēka, 

c.Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas 

nov. 

04.09.2017. 

30.09.2017 
2025.gadā 

 
7662 2779 

Šķeltovas pamatskolas bibliotēka 

c.Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas 

nov. 

02.06.2014.-

15.06.2014. 2022.gadā 9682 4782 

Aglonas internātvidusskolas 

bibliotēka 

01.09.2017 

30.09.2017 
2025.gadā 43479 16571 

Kopā   180754 59094 
 

 

Skaidrojums par transporta tehnikas vienībām, kuras netiek izmantotas iestādes 

saimnieciskajā darbībā, uz 31.12.2017.   16. tabula 
N. 

p. 

k. 

Transporta līdzekļa veids, nosaukums Izlaiduma 

gads 

Skaidrojums, kāpēc netiek 

izmatots, vai turpmāk plānots 

izmantot 

1 Kravas automašīna GAZ-53-AC30 1982 Plānots automašīnu norakstīt un 
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utilizēt, 100% nolietojums. 

2 Kravas (ugunsdzēsēju) automašīna GAZ-

5312  v.Nr. BU 6918 

1990 Notiek pārrunas ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

par automašīnas nodošanu 

(atgriešanu) bez atlīdzības VUGD, jo 

tā tika saņemta no VUGD bez 

atlīdzības, likvidējot VUGD Aglonas 

iecirkni. 

    

 

Z i ņ a s par ieķīlātajiem pamatlīdzekļiem 
Pašvaldībai  nav ieķīlātu pamatlīdzekļu. 

 
Piezīme Nr.1.2.6.  

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 
 

Informācija par bioloģiskajiem aktīviem 

Bilancē uzskaitītas uz pašvaldības īpašumā un lietojumā esošajām zemēm mežaudzesEUR 

73845 vērtībā.Šo mežaudžu kopējā zemes platība 730,3622ha, t.sk., 504,02 ha mežs, kas sastāv 

no 161  zemes vienībām, t.sk. zemesgrāmatā nostiprinātas 38 zemes vienības 252,06 ha platībā, 

kas sastāda – 34 % no zemes vienību kopplatības. 

 

Informācija par pazemes aktīviem 31.12.2017 
 

Saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem sākotnēji atzīti karjeri  17. 

tabula   

Atradnes nosaukums Derīgā izrakteņa veids Daudzuma uzskaite 

Karjers smilts-grants atradne 

„Ancveriņi”, k.Nr.76420100124 

Smilts-grants, smilts 10.06 ha, 95,736 tūkst.m3 

smilts-grants, 18.4 tūkst.m3 

smilts 

Karjers smilts atradne „Meiruļi”, 

k.Nr.76420050166 

Smilts 7.2 ha, 126.4 tūkst.m3 

Karjers smilts-grants atradne 

Gūteņi-Ezerkalni, 

k.Nr.76420060126 

Smilts-grants 3.2 ha, 2149.8 tūkst.m3  smilts-

grants, 169.6 tūkst.m3 smilts 

Karjers,,Križovka’’ 

Smilts-grants un smilts atradne 

Nr.60940023112,Nr.60940020140 

Smilts-grants,smilts 5,28 ha,,123,94 tūkst. .m3 . 

smilts-grants; 136,46 tūkst.m3.   

smilts 

 

x x  

 

Informācija par salīdzināšanu ar Valsts reģistriem 

 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldības bilancē uzskaita īpašumā (Zemesgrāmatā 

reģistrētās) un lietojumā esošās zemes, tajā skaitā zem ceļiem un ielām. Pašvaldības bilancē 

uzskaita uz tās īpašumā un lietojumā esošajām zemēm mežaudzes, kurām ir veikta 

inventarizācija saskaņā ar Meža likumu.  

Dati par nekustamajiem īpašumiem salīdzināti  un precizēti atbilstoši VZD reģistriem. 

Dati par grants, smilts karjeriem salīdzināti ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centra datiem un iegrāmatoti zembilancē daudzuma vienībās.2017.gadā veikta viena karjera 

,Križovka” smilts; smilts-grants atradnes izstrāde.  

Dati par automašīnu uzskaiti salīdzināti ar Ceļu Satiksmes drošības direkcijas reģistru, par 

lauksaimniecības tehniku (traktoriem, piekabēm u.t.t.). salīdzināti ar Valsts tehniskās 

uzraudzības aģentūru. Inventarizācijā konstatēts, ka  automašīnas GAZ-53 AC 

30(ugunsdzēsēju), inv.Nr.0151004, kas atrodas grāmatvedības uzskaitē, nav CSDD reģistrā. 

Uzskaitīts grāmatvedībā, bet nav VTUA reģistros traktors LT 151 un piekabe traktoram LT 151, 
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kuru reģistrēt CSDD nav nepieciešams. 
 

Informācija par vērtības samazinājuma pārbaudi ilgtermiņa ieguldījumiem 
 

Veicot gada inventarizāciju, tika izvērtētivisi uzskaitē esošie ilgtermiņa ieguldījumi  (izņemot 

mežaudzes un kadastrālajā vērtībā atzītus ilgtermiņa ieguldījumus), vai nepastāv pazīmes, kas 

norāda uz ilgtermiņa ieguldījuma vērtības būtisku samazinājumu pēc stāvokļa uz 31.12.2017. 

Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma pazīmes netika konstatētas. Ilgtermiņa 

ieguldījumu vērtības samazinājumam noteikts būtiskuma līmenis: nemateriālajiem 

ieguldījumiem 50% un pamatlīdzekļiem 15%. 
 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 

Piezīme Nr.1.2.7. 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 2017.gadā nav veikti. 

 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

Piezīme Nr.1.2.8. 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2017.gadā bija par grāmatu EUR 59, kas būs veltīta 

Latvijas simtgadei un papildinās bibliotēku fondu. 
 

1.2.9.(Z) Ziedojumu dāvinājumu veidā saņemtie pamatlīdzekļi  18. tabula 
 

Bilances 

konts 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Ziedotāja vai 

dāvinātāja  

nosaukums 

Ziedotāja 

vai 

dāvinātāja 

reģistrācijas 

numurs 

 

Dokumenta 

Nr., datums 

Mērķis 

(ja tāds 

zināms) 

kam 

peredzēts 

ziedojums 

dāvinājums 

Vērtība 

EUR 

1233 Grāmatas Fiziskas 

personas 

 Akti Bibliotēkas 

vajadzībām 

814 

1233 Grāmatas  (LNB) 90000057827 Akts Bibliotēkas 

vajadzībām 

5 

1233 Grāmatas LNK fonds  Akti Bibliotēkas 

vajadzībām. 

5 

1233 Grāmatas Rēzeknes 

tehnoloģijas 

akadēmija 

 Akti Bibliotēkas 

vajadzībām. 

22 

1233 Grāmatas Preiļu galvenā 

bibliotēka 

90000065720 Akti Bibliotēkas 

vajadzībām. 

70 

kopā      916 

 

Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi   19. tabula 

 

Bilanc

es 

konts 

Pamatlīdzekļ

a 

nosaukums 

Iestādes nosaukums 

no kuras saņemts 

pamatlīdzeklis 

Dokumenta 

Nr., datums 

Sākotnējā 

vērtība 

EUR 

Uzkrātai

s 

nolietoj

ums 

EUR 

 

Vērtī-

bas 

samazin

ājums 

EUR 

 

Atlikusī 

vērtība 

EUR 

1233 Grāmatas Preiļu novada dome, 

reģ.Nr.90000065720 

PNA 

21.02.2014 

532   532 

1233 Grāmatas Bibliotēku attīstības 

centrs 

Akts 

pieņemšanai 

228   228 

1233 Grāmatas SIA,,Jumava’’  50   50 

1233 Grāmatas Pārējās personas Akts 320   320 
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pieņemšanai 

1232 Pamatlīdzekļ

i 

Valsts ieņēmumu 

dienests 

Reģ.ņr.90000069281 

Akts par 

pamatl.pieņe

mšanu. 

7733 7723  10 

Kopā x x x 8863 7723  1140 
 

 

Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi  
Pašvaldība bez atlīdzības pamatlīdzekļus nav nodevusi. 
 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem iepriekšējos periodos nebija 

Uz 01.01.2017. pašvaldībā nebija avansa maksājumu par pamatlīdzekļiem. 

 

Informācija par uzkrājumiem nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem 

Pašvaldībai nav nedrošu avansu par pamatlīdzekļiem. 
 
 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir samazinājušies par 

EUR 75493 
 

Piezīme Nr. 1.3.  20. tabula 
 

Aktīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 

    ( 1.+2.+3.+4..+6.+7.-8.) 

1.3. 420 124 495 617 -75493 

1. Līdzdalība radniecīgokapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājumsradniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 

1.3.1. 0 0 0 

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā  

1.3.2. 407 224 482 717 -75 493 

3. Ilgtermiņa aizdevumi 1.3.3. 0 0 0 

4. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 1.3.4. 0 0 0 

5. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 12900 12900 0 

6. Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 1.3.8. 0 0 0 

7. Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa 

aizdevumiem un prasībām (-) 

1.3.9. 0 0 0 

 

1.3.2. Uz pārskata perioda beigām par EUR 75 493 ir samazinājies līdzdalības kapitāla apmērs SIA 

„Cirīšu HES”, kur Aglonas novada pašvaldībai ir 40% līdzdalība.Cirīšu HES pašu kapitāls  uz 01.01.2017. 

bija EUR 1 206 793, bet uz 31.12.2017. tikai  EUR 1 018 059. Skaidrojums par pēkšņu pamatkapitāla 

samazinājumu un zaudējumiem  pēdējos 3 mēnešos atspoguļots SIA “ Cirīšu HES” dalībnieku sapulces 

protokola Nr. 1/2018 no 2018.g.18.04.(kopijā pielikumā) 

1.3.5. Pārējo ilgtermiņa ieguldījumu atlikums pārskata perioda beigās, salīdzinājumā ar atlikumu pārskata 

perioda sākumā, nav mainījies un paliek EUR 12900 apmērā. 
 

Paskaidrojumi par veidlapu Nr.7-1 „Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats”  21. 

tabula 
 

Nr. 
Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrāci-

jas Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

Ieguldīju

ms 2017. 

Pārvērtēts 

2017.gadā 

Darīju

mi 

 

Citas 

Ieguldīju

ma 
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p.k

. 

vērtība uz 

31.12.2016. 

gadā 

 
 2017. 

gadā 

 

izmaiņas uzskaites 

vērtība 

uz 

31.12. 

2017. 

1. SIA „Cirīšu HES” 415030294

37 

482717 0 -75493 0 0 407224 

2. SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību 

organizācija” (SIA 

„AADSO”) 

415030299

88 

12900 0 0 0 0 12900 

 Kopā: x 495617  -75493 0 0 420124 

2017.gadā netika piešķirts un 2018.gadā nav plānots piešķirt pašvaldības finansējumu minētajām 

kapitālsabiedrībām. 
 

Piezīme Nr.2.Apgrozāmie līdzekļi 

Krājumu vērtības samazinājumam ir noteikts būtiskuma līmenis 15%. 

Finanšu pārskata skaidrojumā par „Krājumu  izmaiņu pārskata”  posteņu izmaiņām pārskata 

gada laikā tika skaidrotas  izmaiņas starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu 

datiem, norādot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus, būtiskuma līmenis darījumu 

skaidrojumiem  ir piemērots EUR 500 un skaidroti izmaiņu iemesli visiem darījumiem, kas 

pārsniedz šo līmeni. 
 

 

Piezīme Nr. 2.1.Krājumi 

Krājumus uzrāda veidlapā Nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats”. 
 

Kopējie krājumi 2017.gadā samazinājušies par EUR 11 503      22.tabula 

Aktīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

Krājumi – kopā  (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.-9) 2.1. 90 297 101 800 -11 503 

1. Izejvielas un materiāli 2.1.1. 79 983 91 075 -11 092 

2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 2.1.2.    

3. Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi 

atsavināšanai 

2.1.3. 4579 4021 558 

4. Lauksaimniecības krājumi 2.1.4. 0 0 0 

5. Stratēģiskās rezerves 2.1.5. 0 0 0 

6. Inventārs 2.1.6. 5735 6206 -471 

7. Avansa maksājumi par krājumiem 2.1.7. 4519 5017 -498 

8. Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem (-

) 

2.1.8. -4519 -4519 0 

 

9. Krājumu vērtības samazinājums (-) 2.1.9. 0 0 0 
 

2.1.1. Izejvielās un materiālos samazinājums par EUR 11092 radies tādēļ. Ka par EUR 12 359 

samazinājušies kurināmā (malkas) krājumi, jo SIA “ Latwood Energy”, kas uzvarēja iepirkumā 

un ar kuru noslēgts līgums, līgumsaistības neizpildīja, nepiegādājot malku paredzētajā daudzumā 

un termiņā. 

Samazinājušies arī pārējo materiālu atlikumi par EUR 718. Prezentatīvie materiāli tika gada 

nogalē iztērēti tos dāvinot gan viesiem, kas apmeklēja pašvaldību, gan sadarbības partneriem 

dažādos projektos. Citu materiālu atlikumi uz gada beigām palielinājās (mācību līdzekļi par 

EUR 583, pārtikas produkti par EUR 705, medikamenti par EUR 209, saimniecības preces par 

EUR 438, rezerves daļas par EUR 50). 
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2.1.3. Krājumi atsavināšanai palielinājušies par 558, jo palielinājies zemju skaits, kuras izslēgtas 

no pamatlīdzekļiem, lai tās pārdotu fiziskām personām, pamatojoties uz domes lēmumiem. 

2.1.6. Mīkstā inventāra krājumi samazinājušies par EUR 638, jo nododot tos lietošanā, tie 

nolietojas ātrāk nekā mazvērtīgais inventārs un lietošanai nederīgie tiek norakstīti. Mīkstais un 

mazvērtīgais inventārs, to nododot lietošanā, tiek iegrāmatots zembilancē, kur vērojams 

inventāra palielinājums.Bilancē uzrādīts tikai tas inventārs, kas atrodas noliktavā un vēl nav 

izsniegts lietošanā.(SAC “ Aglona”) 

Skaidrojums  par ilgtermiņa ieguldījumiem, kas paredzēti atsavināšanai     23. tabula 
 

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi Kustība 2017.gadā, EUR 

Atlikums uz 31.12.2016.     4021  

Pārvietots no pamatlīdzekļiem uz krājumu sastāvu (uz 

kontu 2132) 

22097  

Sākotnējā atzīšana (palielinājums)saņ. bez atlīdzības 8 

Izslēgšana  no uzskaites -4 

Izdevumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas -21543 

Atlikums uz 31.12.2017. 4579 

Atlikumu uz 31.12.2016.g. EUR 4021,- sastāda: saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par 

pakāpenisku atmaksu neizmaksāti zemes gabali Kastuļinas pagastā EUR 963 apmērā un 

dzīvoklis Grāveru pagastā EUR 1970 apmērā, kā arī  nepārdotā a/m Toyota Previa = EUR 512  

un Mikroautobuss VW Transporter EUR 576 vērtībā. 
 

Atsavināšanai paredzēto pamatlīdzekļu saraksts  2017.g.= EUR 22097     24. tabula 

 

Summa, EUR Posteņa nosaukums 

10364 No 1214.k., “Zeme zem ēkām un būvēm’’atsavināšanai: 

 

793,96 – zeme 0,3762 ha Nr.60720050258,Kastuļinas pagasts, Liepājas 

iala Nr.20 Domes lēmums Nr.29.12.2016 Nr.11.&12.Akts Nr.1 no 

09.01.2017 

802,50 – zeme Koškina 2,63 ha Nr.60720080140, Kastuļinas pagasts ,Akts 

Nr.3 no 09.02.2017, domes 24.11.2016 Nr.9&7 

320,15 – zeme Straumēni 1,49 ha Nr.60580020118,Grāveru pag.Akts 

Nr.26;27 no 27.07.2017 

1346- zeme Sutiņi 3,01 ha Nr.60940040065,Šķeltovas pag.Akts Nr.27 no  

27.07.2017 

1992,02- zeme Kalnozoli 1,01 ha Nr.60580063134,Gravēru pag.Akts 

Nr.42 no  30.11.2017 

412,63 – zeme Pienenes 0,58 ha Nr.60720060088,Kastuļinas pagAkts 

Nr.28 no .27.07.2017 

510,81 – zeme Liepājas iela 13,Kastuļinas pag. 0,2156 ha 

Nr.60720050266. Akts Nr.29 no  30.08.17 

1707,45- zeme Atmodas 1,14 ha Nr.60580050234 ,Grāveru pag.Akts Nr 

41 no  27.09.2017 

340,07 – zeme Gūdu saimnieču b-ba 0,1209 ha,Nr.76420040232, Aglonas 

pag.Akts Nr.43 no 25.10.2017 

2138,58 -zeme Jaunzemji 14,31 ha Nr.76420010052, Aglonas pag., domes 

lēmums27.07.2012. Akts Nr.7 no 24.04.2017 

 
11737 No 1215.k.  “Kultivētā zeme” atsavināšanai: 

 

7555,48-  zeme 14,9+15,4 ha Nr.60940040138,60940040139,Šķeltovas 

pag.Domes lēmums Nr.8. Nor.akts Nr.23;24 no 30.03.2017 

1138,30 – zeme 5,37 ha Nr.60940040297,Šķeltovas pag. Akts Nr.4 no 
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10.02.2017.Domes lēmums 30.06.2016 Nr.6.&2 

2779,00 -  zeme Lauri 5,92 ha Nr.60940040200 domes lēmums Nr.17 14.5. no  

30.08.2017. Nor akts Nr.40 no 20.10.17 

 264,6 5-  zeme Straumēni 1,09 ha Nr.60580020119,Grāveru pag.Akts Nr.26 no  

27.07.2017 

 

-4 No 1233k. “ Bibliotēku fondi”  

No Daugavpils pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras saņemtā 

grāmata “ Šmakovkas vēstures grāmata” tika nodota  uz krājumiem Aglonas TIC. 

 Kopā: EUR 22097 

 

Automašīnu pārcenošana (vērtības samazinājums) 2017.gada nav notikusi. 

 

Krājumi nav ieķīlāti. 
 

Sākotnēji atzīti krājumi un inventarizācijas rezultāti (+;- )    25. tabula 
 

Bilan

ces 

konts 

Krājuma 

nosaukums 

Dokumenta Nr., datums 

(uz kura pamata tika atzīti) 
Skaidrojums 

Vērtī

ba, 

EUR 

2115 

 

Kurināmais

, degviela 

Akti par inventarizācijas rezultātiem degvielai un malkai 

31.10.2017, saņemtāp.v. Nr. 5877. 

 

 

Inventarizācijas 

relultāti-degvielas 

pārpalikums; 

 

63 

2115 Malka Pašu sagatavota malka, pamatoj. uz malkas sagatavošanas 

aktiem 

Nr.6484;6494;5639;4601;4889;4600;3479;2884;2228;2227;

2188(Grāveru pagastā); Nr. 3852 (Aglonas pagastā); Nr. 

5629;2630 (Kastuļinas pagastā); Nr. 6436;4818(Šķeltovas 

pagastā) 

Pašu sagatavota 

malka 2017.g. 

7115 

2115 Degviela 

 

 

Akti par inventarizācijas rezultātiem degvielai un malkai 

31.10.2017. izd. p.v. Nr. 5671 

 

Inventarizāc. 

rezultāti- degvielas 

iztrūkums  

-93 

 

 

  Kopā:  7085 

 

Bez atlīdzības saņemtie krājumi    26. tabula 
 

Bilances 

konts 
Krājuma nosaukums 

Iestādes nosaukums, 

no kuras saņemti 

krājumi 

Dokumenta Nr., 

datums 

Vērtība, 

EUR 

2111 Grāmata Jēkaba Barkāna 

 “ Noklusētās sāpes”(6 gab.) 

LR Izglītības un 

zinātnes ministrija 

Nodoš.-pieņemš. Akts 

11.12.2017. 

30.- 

2114 Tintes HP 80 krāsainie 

kartridži 

Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra 

Akts par krājumu 

pieņemšanu un nodoš. 

bez atlīdzības 

1237.52 

2132 Grāmata “ Šmakovkas 

vēstures grāmata” (2 gab.) 

Daugavpils pilsētas 

pašvaldības tūrisma 

attīstības un 

informācijas aģentūra. 

Nodoš.-pieņemš.akts 

Nr. 14, 22 no 

15.02.2017. 

7.92 

 Kopā:   1275.44 
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2.1. (Z) Ziedojumu dāvinājumu veidā saņemtie krājumi      27. tabula 
 

Bilances 

konts 

Krājuma 

nosaukums 

Ziedotāja vai 

dāvinātāja  

nosaukums 

Ziedotāja 

vai 

dāvinātāja 

reģistrācijas 

numurs 

 

Dokumenta 

Nr., datums 

Mērķis 

(ja tāds zināms) 

kam peredzēts 

ziedojums 

dāvinājums 

Vērtība, 

EUR 

2115 
Dīzeļdegviela 

(76,01 l) 

 

Latvijas 

Sarkanais 

krusts 

 

 

40008002279 

 

 

Akts Nr.4253 no 

24.08.2017. 

 

 

Grāveru p/skolas 

bērnu ekskursijai 

uz Rīgu 

 

 

75.61 

2119 

Hum.apģērbs, 

apavi,rotaļlietas 

u..c 

 

 

Nodibinājums “ 

Otrā elpa” 

 

 

40008175502 

 

 

p.v. Nr.OES-

071/2017 no 

08.02.2017. 

 

 

Šķeltovas pagasta 

daudzbērnu, 

audžuģimenēm, 

pensionāriem 

 

 

25.52 

2161 Rotaļvirtuve 

 

 

Fiziska persona 

 

 

(Daugavpils, 

Jātnieku 64-

36) 

 

 

Ziedojuma 

līgums no 

08.12.2016. 

(iesniegts 

03.04.2017.) 

 

 

Aglonas PII 

grupai “ 

Taurenīši”  

 

 

220,- 

 

 

2161 Zēnu darbgalds 

 

 

Fiziska persona 

 

 

“  -“  

 

 

“ –“ 

 

Aglonas PII 

grupai “ 

Taurenīši”  

 

 

100,- 

 Kopā: 

     

 

421.13 

 

Bez atlīdzības nodotie krājumi  

Pašvaldība pārskata periodā ir nodevusi krājumus bez atlīdzības(2111k.- EUR 5,-apmērā Aglonas 

Katoļu ģimnāzijai, pamatoj. uz nodoš.-pieņemš. aktu no 11.12.2017.(Jēkaba Barkāna grāmatu “ 

Noklusētās sāpes”), bet Aglonas TIC (k.2111. EUR+ 3.96) grāmatu “ Šmakovkas vēstures grāmata”. 
 

Skaidrojums par avansa maksājumiem iepriekšējos periodos     28. tabula 
 

Summa, EUR Darījuma apraksts 

497.93 No avansa maksājumiem 10.01.2017. iegrāmatotas žalūzijas, ko 

saņēma Kastuļinas pag. TN, bibliotēka no IK Jacina, pamatoj. uz p.v. 

JIK Nr. 17/0001 
 

 

 Informācija par uzkrājumiem nedrošiem avansiem par krājumiem    29. tabula 
 

N

.p

Pircēja vai 

pasūtītāja 

Reģistrācijas 

Nr 

Prasību 

veids 

Prasību 

rašanās 

Summa 

EUR 

Rēķina samaksas kavējums dienās un izveidotie 

uzkrājumi , EUR 
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.k

. 

nosaukums datums 

1-90 
91-

180 

181-

270 

271-

365 

Il-

gāks 

par 

365 

MK 

not.97.2

97.3 

97.4 

 

1. SIA „KTK 

Mēbeles” 

42403025762 Par 

mēbelē

m 

09.12.20

13. 

4519      4519 

 Kopā (bruto) 

summa 

x x x       4519 

 Uzkrājumu 

veidošanas 

aprēķins 

x x x 4519 neve

idoj

am 

Sum

ma 

(brut

o)x2

5 % 

Summ

a 

(bruto

) 

x50% 

Sum

ma 

(brut

o) 

x75 

% 

Summ

a 

(bruto

) x80 

% 

Summa 

(bruto) 

x100% 

 Izveidoto 

uzkrājumu 

summa 

x x x 4519     4519 4519 

 Kopā (neto) 

summa 

x x x 0      0 

Izveidots uzkrājums nedrošām prasībām 4519 euro apmērā pret SIA ‘’KTK mēbeles” par 

17.12.2012. apmaksāto avansu par inventāru Priežmalas pamatskolai, kas netika piegādāts un 

par ko ir saņemts Rēzeknes tiesas 09.12.2013. spriedums ar atzīmi par stāšanos likumīgā spēkā 

par parāda piedziņu no  SIA ‘’KTK mēbeles” . Uz pārskata perioda beigām piedziņa nav 

notikusi, bet prasība ir likumīgā spēkā. 
Uz 2017.gada 31.12. nebija avansa maksājumu  par krājumiem. 

 

Piezīme Nr. 2.3. Avansa maksājumi par krājumiem uz 2017.g. 31.12. nebija. 
 

Debitori 
 

Salīdzinot debitoru parādus uz 31.12.2016. un 31.12.2017., debitori  uz pārskata 

periodabeigām palielinājušās  par   16888euro       30. tabula 
 

Aktīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 
Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8 -

9.) 

2.3. 112619 95731 +16888 

1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 2.3.1 16625 17151 -526 

2. Prasības par nodokļiem un nodevām 2.3.2 52963 39438 +13525 

3. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības 

un ES politiku instrumentu finansētajiem 

pasākumiem  

2.3.3. 111 0 +111 

5. Uzkrātie ieņēmumi 2.3.4. 10476 11492 -1016 

6. Pārmaksātie nodokļi 2.3.5. 0 3692 -3692 

7. Prasības pret personālu 2.3.6. 353 128 +225 

8. Pārējās prasības 2.3.7. 32091 23830 +8261 

9. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) 2.3.8. -16947 -14259 2688 
 

2.3.1.Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem uz 31.12.2017. ir palielinājušās par 16888 eiro, tajā 

skaitā: prasības starp budžeta iestādēm uz gada beigām samazinājušās par 981 eiro, prasības 

starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm uz gada beigām ir samazinājušās par 2034 eiro, 

pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem uz gada beigām ir palielinājušās par 2489 eiro.  

2.3.2.Prasības par nodokļiem un nodevām uz pārskata  perioda beigām ir  palielinājušās par 

13525 euro, tajā skaitā: prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli uz gada beigām ir 
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palielinājušās par 8329 eiro,  prasības par nekustamā īpašuma nodokli uz gada beigām ir 

palielinājušās par 5196 eiro. 

2.3.3. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētajiem 

pasākumiem uz gada beigām ir palielinājušās par 111 eiro. 

2.3.4.Uzkrātie ieņēmumi uz pārskata perioda beigām ir samazinājušās par 1016 eiro, tas ir 

nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecības zemi par 2017 gadu. 

2.3.5.Pārmaksātie nodokļi uz 31.12.2017 ir samazinājušās par3692 eiro, tas ir iedzīvotāju 

ienākuma  nodoklis, kas  pārmaksāts 2017.gadā. 

2.3.6. Prasības pret personālu: kārtējā mēnesī pārmaksāta darba alga fiziskām personām  

353euro jeb par 225 eiro vairāk, salīdzinājumā ar perioda sākumu. Tas irdarba algas pārrēķins 

sakarā ar darba nespējas iestāšanos atvaļinājuma laikā. 

2.3.7. Pārējās prasības: uz gada sākumu 23830 eiro, uz gada beigām  32091 eiro, palielinājums   

par 8261 eiro. Starpība veidojas par saņemto dotāciju no PFIF par  2017. gada decembri. 

2.3.8.Uzkrājumi nedrošām prasībām palielinājušies  par 2688 eiro.  

    Uzkrājumi nedrošām prasībām uz pārskata perioda sākumu ir 14259 eiro. Uz pārskata perioda 

beigām uzkrājumi nedrošām prasībām palielinājušies  par 2688 eiro un sastāda  16947 eiro. 

Gada laikā ir aprēķināti uzkrājumi šaubīgiem  pircēju un pasūtītāju parādiem 100% apmērā 4169 

eiro kas ir par 53 euro vairāk nekā 2016.gadā. 80% apmērā ir aprēķināti 8310 eiro, salīdzinot ar 

2016. gadu, tas ir par 967 eiro vairāk. Uzkrājumi 75% apmērā ir aprēķināti 3161 eiro, kas  ir par 

1346 eiro vairāk, nekā 2016. gadā. Uzkrājumi 50% apmērā ir aprēķināti 791 eiro, kas  par 194 

eiro vairāk, nekā 2016. gadā un uzkrājumi 25% apmērā – 516 eiro, kas ir par 128 euro vairāk 

nekā 2016. gadā. 

Darbs ar parādniekiem pašvaldībā tiek veikts regulāri: pagastu pārvalžu vadītājiem tiek izsniegti 

saraksti par komunālo maksājumu parādniekiem, zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļu 

parādniekiem, lai pārrunātu parādu nenomaksas iemeslus, bet nenomaksas gadījumā tiek 

izvērtēta lietderība tiesvedības ierosināšanai pret parādniekiem - ja tiesas izdevumi nepārsniedz 

parāda summu, ja parādnieks nav uzsācis parāda atmaksu. 

 

Piezīme Nr. 2.3.1. Informācija par katru debitoru. 

 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 2310 konts    31. tabula 

 
N. 

p. 

k. 

Debitora nosaukums 

 

Reģistrācijas 

numurs 

Pakalpojuma veids/ 

preces nosaukums 

Prasību 

rašanās 

datums 

Prasību 

summa, 

EUR 

 Prasības par pakalpojumiem 

1. Nacionālais veselības 

dienests Latgales 

nodaļa 

90009649337 Par  pakalpojumiem 12.2017 484 

2. Nodrošinājuma Valsts 

Aģentūra 

90009112024 Par komunālo 

pakalpojumu 

12.2017. 5 

 Fiziska persona  Līdzmaksājums par 

uzturēanos SAC 

Aglona 

 644 

 Fiziska persona  Par dzīvokļa 

izpirkšanu 

 54 

 Fiziska persona  Par dzīvokļa 

izpirkšanu 

 39 

 Fiziska persona  Remontdarbu 

izdevumu segšana 

27.12.2016 507 

 Fiziska persona  Līdzmaksājums par 

uzturēanos SAC 

Aglona 

 171 

 SIA Energobaltika 4150328198 Par pakalpojumiem 07.2017 484 

 Fiziska persona  Par pakalpojumiem 2017 48 
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 Olgas Sipovičas ārsta 

prakse 
260267-12424 Par telpas nomu 08.2017 17 

 Fiziska persona  Par telpas nomu 06-12.2017 540 

 Nodibinājums “Sociālo 

pakalpojumu aģentura” 

40008074506 Par pakalpojumiem 12.2017 93 

 Z/S Latgales saimniece 41501023092 Par zemes nomu 07.2017 124 

 Z/S Denevo 41501018265 Par zemes nomu 07.2017 17 

 SIA FLA 401033655259 Par zemes nomu 02.2016 142 

 Z/S Ilzas 41501019063 Par zemes nomu 02.2017 31 

 SIA Cīši gords 41503056933 Par zemes nomu 02.2017 16 

 Fiziska persona  Par zenes nomu  4688 

 Fiziska persona  Par zvejas nomu  56 

 Fiziska persona  Bērnu dārza maksa  381 

 Z/S Jāņi 52401015691 Par ēdināšanu 

internātvidusskola 

2014 427 

 Fiziska persona  Par ēdināšanu 

internātvidusskola 

 750 

 Z/S Sollomino muiža 57701001361 Par komunālo 

pakalpojumu 

12.2017 5 

 SIA Klints-99 41503022053 Par komunālo 

pakalpojumu 

04.2016 30 

 SIA Aglonas Cakuli 41503037307 Par komunālo 

pakalpojumu 

12.2017 2 

 SIA Rimako impors 

eksports 

40003672985 Par komunālo 

pakalpojumu 

2010 48 

 SIA Antaris 41503000412 Par komunālo 

pakalpojumu 

Novembris, 

Decembris 

2016 

46 

 Z/S Ābelītes 41503037307 Par asenizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 24 

 Ingrīdas Spīķes ārsta 

prakse 

12116712164 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 15 

 SIA Cīši gords 41503056933 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 11 

 Firma Madara 89 SIA 40003115846 Par asenizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 24 

 Z/S Ilzas 41501019063 Par telpu nomu 12.2017 540 

 VAS Latvijas pasts 40003052790 Par telpu nomu 12.2017 220 

 SIA Elli V 41503018842 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 18 

 Z/S Sapnis 45901001222 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 6 

 Z/S Avotiņi 51501017721 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 15 

 Fiziska persona  Par asenizācijas 

pakalpojumiem 

 412 

 Fiziska persona  Par apkures 

pakalpojumiem 

 2447 

 Fiziska persona  Par dzīvokļu īri  2588 

 Z/S Līdumnieki 47701001459 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 5 
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 SIA Spero SK 41503026341 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

12.2017 128 

 Z/S Ziemeļi K 41501024505 Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

09.2016 42 

 Fiziska persona  Par ūdens un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

 11767 

 Fiziska persona  Par ABKS  172 

 SIA Cīši gords 41503056933 Par nedzīvojamo ēku 

nomu 

 1121 

 Šaubīgie debitori  Komunālie un pārējie 

pakalpojumi 

 3830 

 Kopā prasības par 

pakalpojumiem 

   33234 

 Uzkrājumi nedrošām 

prasībām (-) 

x x x -16608 

 Prasības par preču piegādi 

 Nav     

 Kopā  0  0 

 Uzkrājumi nedrošām 

prasībām (-) 
x x x  

 Kopā x x x 16626 

 
 

 

 

Piezīme Nr. 2.3.4. Uzkrātie ieņēmumi       32.tabula 
N.p.k. Uzkrājuma veids Summa EUR 

1. Nodoklis par neapstrādāto  lauksaimniecības zeme 10372 

2. Nakamā perioda ieņēmumi par materiāliem un pakalpojumiem 104 

 

Uzkrātie ieņēmumi uz pārskata perioda beigām ir 10372 euro,tas ir nodoklis par neapstrādāto 

lauksaimniecības zemi par 2017 gadu, un 104 euronakamā perioda ieņēmumi par materiāliem un 

pakalpojumiem. 

 

Piezīme Nr. 2.3.5. Pārmaksātie nodokļi      33. tabula 
 

N.p.k. Nodokļa veids Summa, EUR 

1. Iedzīvotāju ienākuma nodokis (pārmaksa standartlikme) 0 

 Kopā 0 

 

 
Piezīme Nr. 2.3.6. Prasības pret personālu     34. tabula 

 

N.p.k. Fiziskas persona Prasību veids Prasību rašanās 

datums 

Summa, 

EUR 

1. Fiziskas personas  Pārmaksāta darba alga 12.2017. 353 

 Kopā x 353 

 

Piezīme Nr. 2.3.7. Pārējās prasības        35. tabula 
 

N.p.k. Prasību veids Prasību rašanās datums Summa, EUR 

1. Naudas līdzekļu atlikums 12.2011. 339 
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Krājbankā 

2. PFIF 2017.g. atlikums 12.2017. 32091 

 Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) 23.12.2011. -339 

 Kopā  32091 

 

Informācija par uzkrājumiem nedrošiem debitoru parādiem         36. tabula 
 

N.p.k

. 

Pircēja vai 

pasūtītāja 
nosaukums 

Reģistrācijas Nr Prasību veids 

Prasību 

rašanās 
datums 

Sum-

ma 
EUR 

Rēķina samaksas kavējums dienās un izveidotie uzkrājumi EUR 

1-90 
91-180 

 

181-
270 

 

271-
365 

 

Ilgāks 
par 365 

 

MK 
not. 

97.297.

3 
97.4 

 

1. SIA Latgales 
Velve 

51503011691 Par komunālo 
pakalpojumu 

16.06. 
2009. 

179      179 

2. SIA Sedak 52402005811 _ „ _ 18.04. 

2009.              

200      200 

3. Latvijas 
Krājbanka 

40003098527 Konta atlikums 2011. 339      339 

4. Fiziskas 

personas 

 Par ēdinašanu  1253 278  87 100 713 75 

5. Ingrīdas 

Spīķe ārsta 

prakse 

 Par komunālo 

pakalpojumu 

 3 3      

6. SIA Klints-

99 

41503022053 Par komunālo 

pakalpojumu 

04.2016 30     30  

7. Z/S Ilzas  Par komunālo 

pakalpojumu 

11.2016 282 282      

8. SIA Antaris 41503000412 Par komunālo 

pakalpojumu 

11.2016 47 1   24 22  

9. Olgas 

Sipovičas 

ārsta prakse 

260267-12424 Par telpas 

nomu 

10.2017 17 7 10     

10. Fiziskas 

personas 

 Par bērnu 

dārza 

norēķiniem 

 380 272 34 59  15  

 SIA 

Energobalti

ka 

4150328198 Par 

pakalpojumie

m 

07.2017 484  484     

 Z/S Ostrov  Par zvejas 

nomu 

07.2017 29   29    

 Fiziskas 

personas 

 Par zvejas 

nomu 

06.2016 27     27  

 SIA Cīši 

gords 

 Zemes noma 2017 16    16   

 Z/S Denevo  Zemes noma 2017 14   14    
 Z/S Latgales 

saimniece 

41501023092 Zemes noma 2017 99    85 14  

 Z/S Ilzas  Zemes noma 2017 29   29    
 SIA Raēļza 41503031573 Par 

nedzīvojamas 

telpas nomu 

12.2012 64       

64 

 SIA FLA 40103365525 Zemes noma 02.2016 104    64 40  
 Z/S Ziemeļi 

K 

 Zemes noma 2017 590   402 188   

 Z/S Žagatas  Zemes noma 2017 16    16   
 SIA Meža 

moja 

 Zemes noma 2017 258    258   

 Z/S Jāņi 52401015691 Ēdināšana 

internatviduss

kolā 

 427     427  

 SIA 

Remako 

40003672985 Par komunālo 

pakalpojumu 

08.2012. 48     48  
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imports 

eksports 
 Fiziskas 

personas  

 Par 

nedzīvojamas 

telpas nomu 

 1649      1649 

 SIA Cīši 

gords 

 Par 

nedzīvojamas 

telpas nomu 

 1121    1121   

 Fiziskas 

personas  

 Par zemes 

nomu 

 2716  13 31 1350 1126 196 

 Fiziskas 

personas  

 Par komunālo 

pakalpojumu 

 13996 1821 1318 931 993 7466 1467 

 VAS 

Latvijas 

pasts 

 Par komunālo 

pakalpojumu 

10.2017 153 117 36     

 SIA Elli V  Par komunālo 

pakalpojumu 

10.2017 14 9 5     

 Fiziskas 

personas 

 Prasības pret 

pircējiem un 

pasūtītājiem 

 1471 846 165   460  

 Fiziskas 

personas 

 Norēķini par 

mūzikas skolu 

11.2017 172 172      

 Kopā 

(bruto) 

summa 

x x x 26227 3808 2065 1582 4215 10388 4169 

  x x x        

 Uzkrājumu 

veidošanas 

aprēķins 

x x x  neveidojam Summa 
(bruto)

x25 % 

Summa 
(bruto) 

x50% 

Summa 
(bruto) 

x75 % 

Summa 
(bruto) 

x80 % 

Summa 
(bruto) 

x100% 

 Izveidoto 

uzkrājumu 

summa 

x x x 16947  516 791 3161 8310  

4169 

 Kopā (neto) 

summa 

x x x 9280 3808 1549 791 1054 2078  

0 

 

 

Saraksts par 

2017.gadā no uzskaites izslēgtajiem  nedrošajiem debitoru parādiem 
 

 

Gada laikā uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem ir palielināti par 2688euro .Gada laikā 

uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem no uzskaites nebija  izslēgti.  

 

Detalizēts apraksts par debitoru parādu piedziņu: 

2017.gada  izpildīts lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudas piedziņu         37. tabula 
Nr.p.k. Uzvārds,vārds vai nosaukums Piedziņas summa 

1. SIA  Grandes 39 

2. Fiziska persona 740 

 

2017.gada 26.01 sēdes protokols Nr.3, pieņemts lēmums par administratīvo lietu ierosināšanu 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no sekojošiem nodokļu 

maksātājiem 38. tabula 

 

 
Nr.p.k. Uzvārds,vārds vai 

nosaukums 

Pamatparāds Nokavējuma nauda 

1. Fiziskas personas 324 82 

 

2017.gada 28.04 sēdes protokols Nr.9, pieņemts lēmums par administratīvo lietu ierosināšanu 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no sekojošiem nodokļu 
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maksātājiem 39. tabula 

 
Nr.p.k. Uzvārds,vārds vai 

nosaukums 

Pamatparāds Nokavējuma nauda 

1. Fiziskas personas 109 52 

 

2017.gada 27.07  sēdes protokols Nr 15, pieņemts lēmums par administratīvo lietu ierosināšanu 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no sekojošiem nodokļu 

maksātājiem 40. tabula 

 
Nr.p.k. Uzvārds,vārds vai 

nosaukums 

Pamatparāds Nokavējuma nauda 

1. Fiziskas personas 84 2 

 

Parādiem  par nekustamā īpašuma nodokli nav aprēķināti uzkrājumi, un visi parādi uzskaitīti 

2341 kontā. Aprēķinātā nokavējuma nauda uzskaittīta zembilancē. 

 

2017.gada 24.februārī  Daugavpils tiesa izskatīja civillietu par dzīvojamās telpas īres līguma 

izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamās platības, īres un  komunālo maksājumu parāda piedziņu 

1192 euro apmerā. 

 
Informācijas atklāšana par uzkrājumiem prasībām un samaksātajiem avansiem 41. tabula 
 

Konta 

Nr. 

Uzkrājums pārskata perioda sākumā 

Palielinājums 

 

Uzkrājums 

pārskata 

perioda 

beigās 

EUR 

25% 50% 75% 80% 100% Kopā 

1187         

1287         

1390         

2187         

2331 388 597 1815 7343 3777 13920 2688 16608 

2332         

2333         

2339     339 339  339 

2427         

Kopā 388 597 1815 7343 4116 14259 2688 16947 

 

Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi 
 

Piezīme Nr. 2.4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem, 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir samazinājušies par EUR 6458          42. tabula 

Konta 

Nr. 
Aktīvs 

Piezīmes 

Nr. 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 6 

2400  Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem kopā 

2.4. 11227 17685 -6458 

2421 1.Avansa maksājumi par pakalpojumiem  3616 10000 -6384 

2432 2.Avansā pārskaitīti transferti  114 0  114 

2429 3.Pārējie nākamo periodu izdevumi  7497 7685 -188 

2427 4.Uzkrājumi nedrošiem  avansiem par 

pakalpojumiem (-) 

 0 0 0 
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2.4. Detalizēta informācija par nākamo periodu izdevumiem 31.12.2017.      43. tabula 
 

N.p

.k. 
Rēķina Nr. 

Uzņēmuma,organizāci

jas (kurai samaksāts 

avanss) nosaukums  

Reģistrācijas 

numurs 

Pakalpoju

ma veids  

Apmaksas 

datums 

Apmaksa

s summa, 

EUR 

2.4.1. Avansa maksājumi par pakalpojumiem 2421  
3615,55 EUR 

1. Pārskats Nr.96-
1712-2561 

LR Labklājības 
Ministrija 

90000022064 Asistenta 
pakalpoju
mi 

16.01.2018 3071,35 

2. 2/12.17. SIA “Artprofs” 41503059198 Priežmales 
pamatssko
las 
remontdar
bi 

19.12.2017 544,20 

2.4.9. Pārējie nākamo periodu izdevumi 7497.55 

1. Z-10369 SIA Lietišķās 
informācijas dienests 

40003129738 Preses 
abonēšana 

20.10.2017 99,68 

2. Preses abonēšanas 
rēķini par 2017.g. 
maiju,oktobri-
decembri 

VAS Latvijas pasts 40003052790 Preses 
abonēšana 

26.05.2017 
11-
30.10.2017 
03-
24.11.2017 
07-
12.12.2017 

632,14 
 
576,93 
 
681,18 
 
770,97 

3. AD-2017/11/91 SIA,,Libera’’ 40103614644 Preses 
abonēšana 

09.11.2017 33,60 

4. R17-FK0704 
 

SIA Dienas Mediji 40003804497 Preses 
abonēšana 

27.12.2017 59,95 

5. SVSP6-09-2017 
SVSP78-10-2017 

SIA V-Media 40103369264 Preses 
abonēšana 

26.09.2017 
25.10.2017 

78,00 
35,00 

6. A2017/10/23-01 SIA 5 labas ziņas 42403027123 Preses 
abonēšana 

27.10.2017 14.00 

7. Preses abonēšanas 
rēķini par 
2017.g.septembri-
novembri 

SIA AB konsultants  40103361805 Preses 
abonēšana 

2017.g.sep
tembris-
decembris 

414.78 

8. IDZ-171009/3131 
RK17-BV6429 
RK17-BZ0012 
RK17-BZ1775 
RK17-BZ2514 
 

SIA Izd.Dienas žurnāli 40003356776 Preses 
abonēšana 

11.10.2017 
20.10.2017 
13.11.2017 
01.12.2017 
14.12.2017 

79,98 
69,99 
84,95 
24,99 
24,99 

9. AA306267 SIA žurnāls SANTA 40003044261 Preses 
abonēšana 

20/10/201
7 

43,96 

24292 k.Pārējie nākamo periodu izdevumi(preses abonēšana= 3725,09 EUR 

1. 
 
 
 
 
 
2. 

2017.gada 
novembra-
decembra rēķinipar 
transportlīdzekļu 
apdrošināšanu201
8.gadā 
R8051461 

AAS Balta Preiļu nodaļa  
40003049409 

OCTA 
apdrošināš
ana 
autotransp
ortam 
 
Ēku un 

16-
30.11.2017 
01-
11.12.2017 
 
 
19.12.2017 

133,34 
 
1839,12 
 
 
 
1766,00 
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mantas 
apdrošināš
ana 2018 
gadam 

 
 

 

Kopā apdrošināšana            24293 k. Pārējie nākamo periodu izdevumi(apdrošināšana) 3738,46 

24294 k. Pārējie nākamo periodu izdevumi = 34.00 EUR  

1 21185 SIA Biļešu Paradīze 40003394937 Biļetes uz 
Vidzemes 
gredzens 
pasākumu 
21.04.2018
GORĀ 

27.11.2017 34.00 

  2432.k. Citi transferti =113.60 EUR    

 03 Latgales plānošanas 
reģions 

90002181025 Deinstituci
onalizācija
s 
pasākumu 
īstenošana 
Latgales 
reģionā 

 113,60 

 Salīdzināšanas akti 
(EUR): 
 
 
p.v P17-39281 

 

 

Pārmaksa par 
pakalpojumiem (kontā 
5311) 
 
LR Valsts zemes 
dienests 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pārmaksa 
par 
pakalpoju
miem 
 
 

 

 
 
 
 
13.12.2017 

 

 
9.25 
 
 
9.25 
 
 

 

Informācija par uzkrājumiem nedrošiem avansa maksājumiem par pakalpojumiem  
 

Pašvaldībai 31.12.2017. nav nedrošu avansu par pakalpojumiem. 
 

Īstermiņa finanšu ieguldījumi 
 

Piezīme Nr. 2.5. Pašvaldībai nav īstermiņa finanšu ieguldījumu. 

 

Naudas līdzekļi. Piezīme Nr. 2.6. 
 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo  pārskata periodu, naudas līdzekļi ir palielinājušies par 

EUR 338 511      44. tabula 
 

Aktīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

 Naudas līdzekļi – kopā 2.6. 615 805 277 294 338 511 

1. Kase 2.6.1.  0 0 

2. Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs 

2.6.2. 615 805 277 294 338 511 

3. Termiņnoguldījumi 2.6.3.  0 0 

4. Nauda ceļā 2.6.3.  0 0 

 

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums Valsts kasē un kredītiestādēs      45. tabula 
 

Rādītāji Atlikums 31.12.2017. Atlikums 31.12.2016. 
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Kopā naudas līdzekļi 615 804.58 277 294.11 

Pamatbudžets   

Kase pamatbudžeta līdzekļiem 0.00 0.00 

Norēķinu konti Valsts kasē 553 355.56 214 823.65 

Norēķinu konti kredītiestādēs:   

SEB BANKA 14 786.72 28 062.96 

AS SWEDBANK 7733.74 1 313.31 

Speciālais budžets   

Kase speciālā budžeta līdzekļiem 0.00 0.00 

Speciālais budžets (bez ziedojumiem, 

nājumiem) 

  

SEB BANKA 32 916.95 26 298.73 

Ziedojumi, dāvinājumi   

SEB BANKA 7011.61 6 795.46 
 

Pārskata gada beigās pašvaldības brīvie naudas līdzekļi netika ieguldīti 

depozītnoguldījumā. 
 

2.6. (Z) Ziedojumu dāvinājumu saņemtie naudas līdzekļi    46. tabula 
 

Ziedotāja vai 

dāvinātāja  

nosaukums 

Ziedotāja vai 

dāvinātāja 

reģistrācijas numurs 

 

Dokumenta Nr., 

datums 

Mērķis 

(ja tāds zināms) 

kam peredzēts 

ziedojums 

dāvinājums 

Summa 

EUR 

Latvijas pareizticīgā 

baznīca 

90000085869 2017.gads, 

ikmēneša 

ziedojumi 

Grāveru 

pamatskolas 

mācību procesa 

organizācijai 

9120 

 

 LMT 

50003050931 Ziedojuma līgums 

20.06.2017. 

Projekts “Latvijas 

Mobilais Telefons 

Latvijai 

2017.gada 

novadi” 

5688 

Kopā x x x 14808 

 

 

Piezīme Nr.2.N. Nauda plūsmas pārskats 
2017.gada Naudas plūsmas pārskats šajā skaidrojumā tiek analizēts tabulā Nr.2-NP un tabulā 

Nr.2-NP-PASK, kā arī tiek sniegts detalizēts skaidrojums turpmāk tekstā par katru ieņēmumu un 

izdevumu posteni, ja ir pārsniegts noteiktais būtiskuma līmenis. 
 

2-NP-PASK 

Skaidrojums par 2017. gada pārskata veidlapas Nr. 2-NP „Naudas plūsmas 

pārskats” rādītājiem         47. tabula 
Kods Posteņa 

nosaukums 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā  

Izmaiņas 

(+/-) 

Skaidrojums 

1 2 3 4 5 6 

I. Ieņēmumi 

kopā 

4 523886 4 200621 323 265 Pašvaldības ieņēmumi pēc naudas 

plūsmas, salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu, palielinājušies par 

323265 euro jeb par 107.7% (3.1.1.p.) 
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II. Izdevumi 

kopā 

4 185375 4 213195 -27 820 Pašvaldības izdevumi pēc naudas 

plūsmas , salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu, samazinājušies par 

27820 euro jeb par 99.3 (3.2.1.p.) 

A. Naudas 

līdzekļu 

plūsma no 

pamatdarbības 

496 935 252 931 244 004 Naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu, 

palielinājusies par 244004 euro jeb par 

196.5%. 
A1. Ieņēmumi no 

pamatdarbības 

4 239138 3 964277 274 861 Ieņēmumi no pamatdarbības, 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu,palielinājušiespar 274861euro 

jeb par 106.9%. Detalizētu 

skaidrojumu par nodokļu, nenodokļu, 

maksas pakalpojumu un citiem 

ieņēmumiem, ārvalstu finanšu 

palīdzību un transfertiem skatīt 

turpmāk, p.3.2.2. 
A2. Izdevumi no 

pamatdarbības 

3 742203 3 711346 30 857 Izdevumi no pamatdarbības, salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata periodu, 

palielinājušies par 30857eurojeb par 

100.8%. Detalizētu skaidrojumu par 

izdevumiem atalgojumam un 

nodokļiem, komandējumiem, 

pakalpojumiem un krājumiem, 

pabalstu izmaksai, procentu nomaksai  

un transfertiem skatīt turpmāk, p.3.2.3. 
B. Naudas 

līdzekļu 

plūsma no 

ieguldījumu 

darbības  

2803 -239 306 242 109 2017.gadā, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, par 

242 109 euroir palielinājušies 

izdevumi no ieguldījumu darbības, jo 

pārskata periodā tika veikti būvdarbi, 

kas turpināsies nākošajā gadā.  
C. Naudas 

līdzekļu 

plūsma no 

finansēšanas 

darbības 

-161 227 -26 199 -135 028 2017.gadā, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, par 

135028euro jeb 615% ir 

samazinājušies izdevumi no 

finansēšanas darbības, jo ir 

samazinājusies aizņēmumu atmaksas 

un saņemto aizņēmumu starpība. 
C1. Ieņēmumi no 

finansēšanas 

darbības  

34 796 152 289 -117 493 Aizņēmumu saņemšanas kopsumma 

2017.gadā, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, ir 

samazinājusies, jo slikto laika apstākļu 

dēļ apstājās Sporta centra stadiona 

pārbūve un saņemamo aizņēmumu 

vajadzēja pārcelt uz nākošo gadu. 
C2. Izdevumi no 

finansēšanas 

darbības  

196 023 178 488 17 535 Aizņēmumu atmaksa 2017.gadā, 

salīdzinājumā iepriekšējo pārskata 

periodu, ir palielinājusies par 

17535euro, jo 2017 gadā aizņēmumu 

atmaksa notika saskaņā ar aizdevēja 

noteiktajiem atmaksas grafikiem un 
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piestādītajiem rēķiniem. 

III. Naudas 

līdzekļu 

plūsma kopā 

338 511 -12 574 351 085 Naudas līdzekļu plūsma raksturo 

izmaiņas starp gada sākuma atlikumu 

un gada beigu atlikumu, 2017.gadā šīs 

izmaiņas ir pozitīvas (atlikums perioda 

beigās palielinājies par 351 085euro, 

salīdzinot ar perioda sākumu. 
V. Ārvalstu 

valūtu kursu 

svārstību 

rezultāts 

0 0 0 Ārvalstu valūtu kursu svārstību 

rezultāts ir nulle. 

VI. Naudas 

līdzekļu un 

noguldījumu 

izmaiņas 

pārskata 

periodā 

-338 511 12 574 -351 085 Naudas līdzekļu un noguldījumu 

svārstības (starp atlikumu gada 

sākumā un atlikumu gada beigās) 

pārskata periodā, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, ir 

samazinājušās. 
NL1. Naudas 

līdzekļu un 

noguldījumu 

atlikums 

perioda 

sākumā 

277 294 289 868 -12 574 Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda sākumā ir lielāks, 

nekā gada beigās, jo iepriekšējā 

pārskata periodā avansa maksājumi ES 

finansētajiem projektiem tika izlietoti 

mazākā apjomā un palika atlikumā. 
NL2. Naudas 

līdzekļu un 

noguldījumu 

atlikums 

perioda beigās 

615 805 277 294 338 511 Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums pārskata perioda beigās, 

salīdzinājumā ar pārskata perioda 

beigu atlikumu iepriekšējā pārskata 

periodā, palielinājies par 338 511euro 

jeb par 222%. 
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2-NP. Detalizēts skaidrojums par naudas plūsmas pārskata posteņu izmaiņām 

2017.gadā          48. tabula 

       

Kods 
Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods Izmaiņas 
Izmaiņas 

% 

A B 1 2 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 1 279 688 1 159 898 119 790 110 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 11 494 9570 1924 120 

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

280 084 293 780 -13 696 95 

A1.5.3. transferti starp pašvaldību 

struktūrām, izņemot komersantus 

88 426 93 299 -4 873 95 

A1.5.4. transferti starp vispārējās valdības 

struktūrām, izņemot komersantus 

2 564 638 2 398 470 166 168 107 

A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 14 808 9260 5548 160 

A2.1. Atalgojums 2 074 222 2 069 266 4 956 100 

A2.2. Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas,  pabalsti 

un kompensācijas 

492 781 494 453 -1672 99.7 

A2.4. Pakalpojumi 522 624 460 453 62 171 114 

A2.5. Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika 

363 813 422 018 -58 205 86 

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

39 710 16 418 23 292 242 

A2.7. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

175 564 178 272 -2708 98 

A2.9.1. Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. 

līdz A2.9.1.6. rindas summa) 

69 977 66 574 3 403 105 

A2.9.1.3. transferti starp pašvaldību 

struktūrām, izņemot komersantus 

69 183 65 959 3 224 105 

B1.2. Pamatlīdzekļa pārdošana 48 626 20 102 28 524 242 

B1.4. Citi ieņēmumi no ieguldījumu 

darbības 

201 326 63 953 137 373 315 

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 44 774 181 772 -136 998 25 

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

197 743 139 424 58 319 142 

C1.3. Saņemti aizņēmumi 34 796 152 289 -117 493 23 

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 194 923 174 942 19981 111 

C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības 1100 3546 -2446 31 

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda sākumā 

277 294 289 868 -12 574 96 

NL2. Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda beigās (pēc 

asignējumu slēgšanas) 

615 805 277 294 338 511 222 

 

 

Aglonas novada domes 2017.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 20.01.2017. sēdē, protokols 
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Nr.2, &4. 2017. gada budžets ar grozījumiem apstiprināts 28.12.2017. Aglonas novada domes 

sēdē, protokols  Nr. 26,&16. 

A1.ieņēmumi no pamatdarbības 

Pamatbudžeta ieņēmumi(veidlapa Nr. 2-PB) 

Aglonas novada domes 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir EUR 4 272 470, kas salīdzinājumā 

ar sākotnēji apstiprināto 2017.gada budžetu EUR 3 426 607 ir par EUR 845 863 jeb 24.0% 

vairāk. Saņemti aizņēmumi EUR 34 796 apmērā jeb par EUR 117 493 mazāk, nekā iepriekšējā 

pārskata periodā. Budžeta ieņēmumu palielinājumu salīdzinājumā ar gada sākumā apstiprināto 

galvenokārt veido 2017.gadā piešķirto mērķdotāciju apjoms par 2017.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”).  

No tā pamatbudžeta ieņēmumu posteņi :  

A1.1.nodokļu ieņēmumi 1 268 981 EUR (IIN 10830768 EUR, NĪN 185 213 EUR) jeb par 

10.5% vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (IIN palielinājums EUR 117 410, 

NĪN pieaugums EUR 2838); 

A1.2.nenodokļu ieņēmumi 2017.gadā ir 260 403 EUR jeb par 178%  vairāk, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, kas skaidrojams ar dividenžu saņemšanu ievērojami lielākā 

apmērā- 2016.gadā EUR 60 000 no kapitālsabiedrības SIA “Cirīšu HES”, bet 2017.gadā EUR 

200 00,  no SIA “AADSO”2016.g. EUR 3953, bet 2017.g. 1326 EUR. 

A1.3.maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 277 564 EUR, kas ir par EUR 12 780 jeb 0.4 

% mazāk kā iepriekšējā gadā. 2017.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, 

samazinājušies par EUR 1379 ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, 

ieņēmumi par nomu un īri samazinājušies  par 3062 EUR, ieņēmumi no personu uzturēšanās 

SAC “Aglona”palielinājušies par 1846 EUR. 

A1.4.ārvalstu finanšu palīdzība- 2017.gadā Aglonas novada domei nav ieņēmumu no ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzekļiem. 

A1.5.transferti EUR 2 465 522, kas ir par EUR 161 295  jeb par 7% vairāk, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu (palielinājies 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); 

 

A2.Izdevumi no pamatdarbības 

Pamatbudžeta izdevumi (veidlapa Nr. 2-PB) 

Aglonas novada domes 2017.gada pamatbudžeta izdevumi (bez aizņēmumu atmaksas) ir EUR 

3 780 666, kas salīdzinājumā ar sākotnēji apstiprināto 2017.gada budžetu  ir par EUR 305 291 

EUR jeb 8.8% vairāk. Aizdevumu atmaksa pārskata periodā ir EUR 194 923 ,kas salīdzinājumā 

ar 2016. gadu, ir par 19 981 EUR vairāk. Salīdzinot ar 2016.gadu pamatbudžeta izdevumu 

summa ir samazinājusies par 10 697 EUR. 

No tā pamatbudžeta izdevumu posteņi :  

A2.1.Atalgojums  palielinājies par EUR 1 607jeb 0.08%. 

Atalgojuma palielinājumu pret iepriekšējo pārskata gadu ietekmēja  minimālās darba algas 

pieaugums ar 01.01.2017.  

A2.2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas – 

samazinājums EUR 2530 apmērā, jo mazāka summa salīdzinot ar iepriekšējo gadu tika iztērēta 

darba devēja pabalstiem un kompensācijām. 

 A2.3.Komandējumu izdevumi 2017.gadā, salīdzinājumā ar 2016.gadu, samazinājušies par 

EUR 362. Komandējumu izdevumi galvenokārt saistīti ar darbinieku apmācībām kursos un 

semināros, kas bija nepieciešami pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšanai ES projektu 

rakstīšanā, organizēšanā un uzskaitē. 2017.gadā EK kods 2112 –pārējie komandējumu izdevumi 

ietver sociāli neaizsargātu ģimeņu bērnu ārstēšanas nodrošināšanai (ārstniecības manipulāciju 

veikšanai Rīgā) piešķirtā transportlīdzekļa stāvvietas apmaksas un tā vadītāja viesnīcas 
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izdevumu apmaksas izdevumus. 

A2.4.Pakalpojumu apmaksai izlietotie izdevumi palielinājušies par EUR 41 138 jeb 12%. 

Sakaru pakalpojumu izdevumi samazinājušies par  EUR 1596.Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem (par elektrību-samazinājums EUR 1665, par atkritumu savākšanu- palielinājums 

par EUR 5128)kopumā palielinājušies  par EUR 3463. Par 12 188 EUR palielinājušies izdevumi 

par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem (karjeru izpēte un dokumentācijas sagatavošana). 

Palielinājušies izdevumi par transporta pakalpojumiem par 1307 EUR.(kods2233),sakarā ar 

bazilikas Kora skolas dalību Polijas PUERI CANTORES IX nacionālajā kongresā .(Izdevumus 

2000,- vēlāk sedza Kultūrkapitāla fonds).Palielinājušies izdevumi par saņemtajiem mācību 

pakalpojumiem par 5161 EUR, jo daudzi ES projekti paredz dažādu apmācību kursu izdevumu 

segšanu, piem. Projektā ERASMUS  2017.g. iztērēti EUR 1542, projektā”  Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – EUR 1729, “ PROTI UN DARI” -500,- eur. 

Pārējie administratīvie izdevumi palielinājušies par 12 549 EUR.(kods2239).Palielinājums 

saistīts ar lielāku iesaisti projektos, pr. “ Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas nov.”    

(7106.75 EUR), pr. “ERASMUS” (5626 EUR), “ Karjeras atbalsts visp. Un prof. izglītības 

iestādēs” (1151.63 EUR), kā arī sadārdzinājušies viesmākslinieku sniegtie pakalpojumi Kultūtas 

centrā un pagastu Tautas namos. Palielinājās izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai par 5145 

EUR(kods 2244). Palielinājušies izdevumi, kas saistīti ar firmu SIA Deitilde par bīstamo koku 

zāģēšanu Aglonas novada apdzīvotajā teritorijā (4 133 EUR), kā arī sadārdzinājušies apsardzes 

firmas Alvo pakalpojumi (4032 EUR). Tika veikti dažādi remontdarbi, saistīti ar plūdu radīto 

seku likvidāciju 

16 562 EUR apmērā, kur dokumentāli apstiprinātos izdevumus pašvaldībai sedza VARAM.  

A2.5.Krājumu, materiālu, energoresursi, biroja preces un inventārs, periodikas iegādes 

izdevumi samazinājušies par EUR 61 989 jeb par 15%(EK kodi 2300, 2400),  t.sk.: EK kodā 

2310- izdevumi par precēm iestādes iestādes darbības nodrošināšanai samazinājušies par EUR 

18 138 un no tā:biroja preču iegādei samazinājums EUR 2724 (EK kods 2311), inventāra (EK 

kods 2312) iegādei samazinājums EUR 14 035, izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai (EK kods 2314) samazinājums EUR 817.   Kurināmais izlietots par 

EUR 5564 mazāk(EK kods2321), bet degviela(EK kods 2322) izlietota par EUR 8089 vairāk. 

Degvielas izlietojuma un braukšanas maršrutu (attālumu) kontrolei pašvaldībā jau vairākus 

gadus tiek izmantota GPS. Diemžēl cēlušās degvielas cenas, kā arī palielinājies degvielas patēriņ 

realizējot dažādus projektus. Kurināmā iegādes izdevumi samazinājušie, jo firma , ar kuru 

noslēgts līgums nepildīja savas saistības un atveda mallku mazāk nekā bija uzrādīts līgumā. 

Zāļu, medicīnisko instrumentu un ierīču iegādei izlietotie izdevumi (EK kods 2340) 

samazinājušies nedaudz – par EUR 509, jo 2017.gadā tiek sniegti tie paši pakalpojumi, kas 

iepriekšējā pārskata periodā – feldšeru punktu pakalpojumi un pašvaldības sociālās aprūpes 

centra “Aglona” pakalpojumi. EK kods 2350- kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 

samazinājums par 16 467 EUR. Valsts un pašvaldību aprūpē  un apgādē esošo personu 

uzturēšana(EK kods 2360) izdevumu samazinājums EUR 19791 apmērā, tajā skaitā lielākais 

samazinājums - mīkstā inventāra iegādē samazinājums 6 859 EUR.un izglītības iestāžu 

ēdināšanas izdevumiem samazinājums 12 057 EUR - audzēkņu skaita samazināšanās dēļ, kā arī 

iepirkuma rezultātā izveidojušos cenu svārstību rezultātā.  

A2.6.Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi perioda sākumā EUR 16418, perioda 

beigās EUR 39710, palielinājums EUR 23 292 galvenokārt pievienotās vērtības nodokļa sadaļā. 

Pašvaldības nodokļu maksājumi (EK kods 2500):  pievienotās vērtības nodokļa izdevumu 

palielinājums par EUR 22 629 pārskata periodā skaidrojums ar lielāku sniegto apliekamo 

pakalpojumu apjomu, dabas resursu nodokļa maksājumi 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata period palielinājušies  par 663 EUR. 

A2.7.Subsīdiju, dotāciju un sociālo pabalstu izmaksa 2017.gadā, salīdzinājumā ar 2016.gadu, 

samazinājusies par 2708 jeb par 1.5% .Tas izskaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. 

A2.8. Procentu izdevumi 2017.gadā samazinājušies, galvenokārt, samazinoties Valsts kases 

procentu likmēm. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, procentu izdevumi 

samazinājušies par EUR 2446 jeb par 69%. 
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A2.9.1.Transferti uzturēšanas izdevumiem 2017.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 

periodu, palielinājušies par EUR 3224. Lielāko īpatsvaru veido uzturēšanas izdevumu 

transferticitām pašvaldībām (A2.9.1.3), A2.9.2.4. transferti starp vispārējās valdības 

struktūrām, izņemot komersantus – samazinājušies par 615 EUR. 

B1.Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 

B1.2. Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājušies 

par EUR 28 524. 2017.gadā tika pārdoti neapbūvētie zemes gabali privātpersonām. 

B1.3. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru  pārdošanas ieņēmumi 

2017.gadā šajā postenī nav ieņēmumu. 

B1.4.Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības pārskata gadā ir ieņēmumi no dividendēm EUR  

201 326 apmērā, kas ir par EUR 137 373 vairāk kā 2016. gadā. 2016.gadā saņemtas dividendes 

no SIA “Cirīšu HES” EUR 60000(2017.g. 200 000EUR) apmērā un SIA “AADSO” EUR 3953 

apmērā(2017.g. 1326EUR). 

 B2.Izdevumi no ieguldījumu darbības 2017.gadā, salīdzinājumā ar 2016.gadu, samazinājušies 

par EUR 10 102 jeb 4.3 %. 

B2.1.Nemateriālo ieguldījumu iegāde 2017.gadā, salīdzinājumā ar 2016.gadu, ir palielinājusies 

par EUR 2 467 jeb par 114%, jo ir atjaunotas licences un datorprogrammas. 

B2.3.Pamatlīdzekļu iegāde pārskata periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, 

samazinājusies par EUR 144 365 jeb par 79%, jo 2017. gadā netika iegādāti jauni transporta 

līdzekļi. Lielāko ieguldījumu (12085 EUR ) sastādīja 2 apkures katlu nomaiņa (KC un PII),Par 

1226 EUR mazāk tika papildināti bibliotēku fondi, par 6780 EUR mazāk līdzekļu iztērēts 

datortehnikas iegādei, kā arī pārējo pamatlīdzekļu iegāde samazinājusies par 2891 EUR. 

B2.4.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība.  Tā kā 2017. gadā tika uzsākta 2 

projektu realizācija ( pašvaldības ceļu pārbūve projektā “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana 

Aglonas novadā” un “ Sporta centra stadiona pārbūve”) izdevumi nepabeigtajai būvniecībai 

palielinājušies par 131 796 EUR jeb par 248%. 

 C1.3.Saņemti aizņēmumi – 2017.gadā saņemti aizņēmumi 34 796 EUR apmērā projekta “ 

Aglonas  Sporta centra stadionā pārbūve” realizācijai. 

C2.3.Aizņēmumu atmaksa – 2017.gadā veikta aizņēmumu atmaksa EUR 194 923 apmērā ,saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem ar aizdevējiem (Valsts kase un Latvijas Vides investīciju fonds) un atmaksas 

grafikiem, noteiktajā apmērā un termiņos. Aizņēmumu atmaksas salīdzinot ar 2016.gadu palielinājusies 

par 19 981 EUR, jo notikušas izmaiņas aizņēmumu atmaksas grafikos. 

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā – palielinājies par EUR 22878 

skaidrojams ar iepriekšējos pārskata periodos saņemtajiem avansa maksājumiem ES finansētajiem 

projektiem, kas tika izlietoti mazākā apjomā un palika atlikumā uz 31.12.2016. 
 NL2.Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās- palielinājums par 331 677 EUR 

izskaidrojams ar dividenžu iekaitīšanu 2017.g. decembra mēnesī ( SIA Cirīšu HES 200 000EUR) , kas 

tiks sadalītas nākošajā 2018.gadā, kā arī LAD ieskaitīja 13.12.2017. avansu 173 595.49 EUR 

projekta par pašvaldības autoceļu pārbūvi realizācijai. 

    Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 26 

299.Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā sastāda EUR 201 812 un ir samazinājušies par EUR 

366,-  salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu.  Dabas resursa nodokļa atmaksa 

samazinājusies par 458 EUR ,  vecāku līdzdalības maksa par Aglonas bazilikas kora skolu 

samazinājusies par 316 EUR, ieņēmumi no neapbūvēto zemes gabalu privatizācijas 

palielinājušies par 324 EUR. 

Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā ir EUR 195194. Salīdzinājumā ar 2016.gadu, speciālā 

budžeta izdevumi samazinājušies par 45 222 EU jeb 18.8%. Pārskata gadā tika izlietots 

2016.gadā neizlietotais budžeta līdzekļu atlikums autoceļu, ielu fondā. Budžeta izlietojums 

2017. gadā autoceļu, ielu uzturēšanai ir EUR 179 971 apmērā, kas ir par 32007 EUR mazāk nekā 

2016.gadā. Dabas resursu nodoklis izlietots pasākumiem vides aizsardzības uzlabošanai EUR 

12116 apmērā,(par 10351 EUR mazāk nekā 2016.g.) Aglonas bazilikas kora skolas vecāku 

iemaksu izlietojums EUR 3107(par 1459 EUR vairāk nekā 2016.gadā. Naudas līdzekļu atlikums 

gada beigās EUR 32 917.  

Ziedojumu, dāvinājumu naudas atlikums  2017.gada sākumā EUR 6795,  saņemti EUR 14808, 
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izlietoti kopā EUR 14592, t.sk.:  izglītības pasākumiem EUR 8904 apmērā, sociālajā jomā EUR 

5688 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 7011. 
 

P A S Ī V S 

 

Pašu kapitāls 
 

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata (4-1 veidlapa) skaidrojumiem piemērotais  

būtiskuma līmenis 

Finanšu pārskata skaidrojumā par  „Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata”  posteņu 

izmaiņām pārskata gada laikā - tas ir,  izmaiņām starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata 

gada beigu datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus, būtiskuma līmenis 

darījumu skaidrojumiem  ir piemērots EUR 3 000 un skaidroti izmaiņu iemesli visiem 

darījumiem, kas pārsniedz šo līmeni. 
 

Piezīme Nr.3. 
 

Pašu kapitāla kontos uzskaita budžeta iestādes pašu kapitālu (neto aktīvu), kuru nosaka kā budžeta 

iestādes aktīvu atlikušo daļu pēc visu tās saistību atskaitīšanas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu 

kapitāls palielinājies par EUR 22 502. Pašu kapitāla izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr. 4-1 „Pašu 

kapitāla ( neto aktīva) izmaiņu pārskats”. 
 

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats      49. tabula 

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums vai 

darījuma 

apraksts 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Palielinā-

jums (+) 

Samazinā-

jums 

(-) 

Pārvietošana 

(+,-) starp 

3000  

līmeņa 

kontiem 

Budžeta 

izpildes 

rezultāts  

(+,-) 

Citas 

izmaiņas 

(+,-) 

Pārskata 

perioda 

beigās 

(1.+2.+3. 

+4.+5.+6.) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

3000 Pašu kapitāls 9 262 360          9 284 862 

3300 Rezerves 2171          2171 

3360 Pārējās rezerves 2171          2171 

3500 
Budžeta izpildes 

rezultāti 
9 260 189      22 502   9 282 691 

3510 

Iepriekšējo 

pārskata gadu 

budžeta izpildes 

rezultāts 

9 576 422    -316 233     9 260 189 

3511 

Iepriekšējo 

pārskata gadu 

pamatbudžeta 

izpildes rezultāts 

9 422 360     -265 811     9 156 549 

3512 

Iepriekšējo 

pārskata gadu 

speciālā budžeta 

izpildes rezultāts 

107 093     -55 124     51 969 

3513 

Iepriekšējo 

pārskata gadu 

ziedojumu un 

dāvinājumu 

izpildes rezultāts 

46 969     4 702     51 671 

3520 

Pārskata gada 

budžeta izpildes 

rezultāts 

-316 233 
  

  316 233 22 502   22 502 



 

60 

 

3521 

Pārskata gada 

pamatbudžeta 

izpildes rezultāts 

-265 811 

  
  265 811 -52 331   -52 331 

3522 

Pārskata gada 

speciālā budžeta 

izpildes rezultāts 

-55 124 

  

  55 124 70 705   70 705 

3523 

Pārskata gada 

ziedojumu un 

dāvinājumu 

izpildes rezultāts 

4 702 

  

  -4 702 4 128   4 128 

 
 

 

Piezīme Nr. 3.3. Rezerves    50. tabula 
 

Pasīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 

Izmaiņas 

( + , - ) 

1 2 3 4 5 

 Rezerves - kopā 3.3. 2171 2171 0 

1. Pārējās rezerves 3.3.1. 2171 2171 0 
 

 

Mežaudzes, kas uz 31.12.2017. uzrādītas kontā 3360 „Pārējās rezerves”    51. tabula 
 

Uzskaites 

kartītes 

Nr. 

Nosaukums Gads, 

kurā 

mežaudze 

sākotnēji 

tika atzīta 

Atrašanās 

vieta 

Kadastra Nr. Skaits Konts Rezerves 

summa uz 

31.12.2014. 

EUR 

0307 Mežaudzes 

76420060034 2.2 

ha 

30.11.2008. c.Gūteņi, 

Aglonas pag., 

Aglonas nov. 

76420060034 1 3360 705.26 

0308 Mežaudzes 

76420060126 2.3 

ha 

30.11.2008. c.Gūteņi, 

Aglonas pag., 

Aglonas nov. 

76420060126 1 3360 1020.63 

0309 Mežaudzes 

76420050166 

1.17ha 

30.11.2008. c.Meiruļi, 

Aglonas pag., 

Aglonas nov. 

76420050166 1 3360 250.23 

0310 Mežaudzes 

76420100124- 

1,02 ha 

30.11.2008. c.Ancveriņi, 

Aglonas pag., 

Aglonas nov. 

76420100124 1 3360 195.53 

Kopā       2171.65 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 ”Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti’’ 1.pielikuma II daļas 195.punktu - pārējās rezervēs uzskaitītas tikai 

2008.gadā sākotnēji atzītas mežaudžu sākotnējās vērtības atbilstoši Meža valsts reģistra datiem. 
 

Budžeta izpildes rezultāti. 
 

Piezīme Nr. 3.5. Budžeta izpildes rezultāts uz pārskata perioda beigām, salīdzinot ar pārskata 

perioda sākumu, ir palielinājies par EUR 22 502    52. tabula 

Pasīvs Piezīmes Uz pārskata Uz pārskata Izmaiņas 
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Nr. perioda 

beigām 

gada 

sākumu 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

3. Budžeta izpildes rezultāts - kopā 3.5. 9 282691 9 260 189 22 502 

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes 

rezultāts 

3.5.1. 9 260 189 9 576 422 -316 233 

- pamatbudžeta  9 156 550 9 422 360 -265 810 

- speciālā budžeta  51 969 107 093 -55 124 

- ziedojumu  un dāvinājumu budžeta  51 670 46 969 4 701 

2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 22 502 -316233 338 735 

- pamatbudžeta  -52 332 -265 811 213 479 

- speciālā budžeta  70 705 -55 124 125 829 

- ziedojumu un dāvinājumu budžeta  4129 4 702 -573 
 

Budžeta izpildes rezultātu ietekme: 

 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts. 

2016.gada budžeta izpildes rezultāts bija 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 (veidlapas 

Nr.4-3 skaidrojumi). 

 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts. 
2017.gada budžeta  izpildes rezultāts ir  22 502 EUR.  Starpība salīdzinot ar iepriekšējo gadu sastāda 

338 735 EUR. Budžeta izpildes rezultātu ietekmēja saņemto dividenžu palielinājums par 137 373 EUR, 

saņemto nodokļu  ieņēmumu palielinājums par 115 887 EUR. Kopējais pamatdarbības izdevumu 

pārsniegums pār ieņēmumiem  sastāda 80 837 EUR. Cits pārsniegums vai deficīts  veido pozitīvu 

bilanci EUR 103 339. Tādejādi kopumā pārskata gada izpildes rezultāts izveidojies pozitīvs un sastāda 

EUR 22 502 . 

 

Skaidrojumi par veidlapas Nr. 4-3”Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem”  
53. tabula 

4-3 
     

  

Kods 
Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods Izmaiņas 
Izmaiņas 

% 

A B 7 14 

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības 4 165 010 3 886 222 278 788 107 

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 1 275 452 1 160 023 115 429 110 

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 67 366 28 552 38 814 236 

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

278 351 269 498 8 853 103 

A1.5.3. transferti starp pašvaldību 

struktūrām, izņemot komersantus 

88 966 95 355 -6 389 93 

A1.5.4. transferti starp vispārējās valdības 

struktūrām, izņemot komersantus 

2 426 277 2 295 641 130 636 106 

A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 16 069 11 176 4 893 144 

A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 12 529 25 977 -13448 48 

A2. Izdevumi no pamatdarbības 4 245 847 4 240 397 5 450 100.1 
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A2.1. Atalgojums 2  074 174 2 73 779 395 100 

A2.2. Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

497 970 492 713 5 257 101 

A2.3. Mācību, darba un dienesta 

komandējumi 

3 484 3 892 -408 89 

A2.4. Pakalpojumi 535 225 470 333 64 892 114 

A2.5. Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika 

379 701 415 055 -35 354 91 

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

8 851 22 556 -13 705 39 

A2.7. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

175 350 176 469 -1 119 99 

A2.9.3. transferti starp pašvaldību 

struktūrām, izņemot komersantus 

67 150 57018 10 132 118 

A2.9.4. transferti starp vispārējās valdības 

struktūrām, izņemot komersantus 

0 615 -615 0 

A2.10. Nolietojuma, amortizācijas un 

vērtības samazinājuma izmaksas 

476 727 519 868 -43 141 92 

A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības 27 215 8 099 19 116 336 

B1. Finanšu ieņēmumi (+) 201 326 63 953 137 373 315 

B2. Finanšu izdevumi (-) -76 575 -29 252 -47323 262 

B3. Ieņēmumi  (+) vai izdevumi (-) no 

nefinanšu aktīvu realizācijas  

-21 412 3 241 -24653  

 
 

Aglonas novada domes ieņēmumi no pamatdarbības    5. diagramma 
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Pamatbudžets  
 

Piezīme Nr.A Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts  

Pamatdarbības pārsniegums pamatbudžetā pārskata perioda beigās ir EUR -155 670, 

salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, palielinājums 148 083 EUR. Izmaiņu skaidrojums – 

piezīmes Nr.A1., A2. 
 

Piezīme Nr.A1. Ieņēmumi no pamatdarbības pārskata periodā, salīdzinājumā iepriekšējo 

pārskata periodu, pamatbudžetā palielinājums par  EUR 121 038 
Būtiskāko izmaiņu skaidrojums pārskata periodā       54. tabula 

Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums EUR 

Nodokļu ieņēmumi: 115 887  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 132 445  

Nekustamā īpašuma nodoklis  16558 

Nenodokļu ieņēmumi: 173 399  

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 134 909  

Pašvaldību nodevas  912 

Naudas sodi  3 306  

Pārējie nenodokļu ieņēmumi  301 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 36 397  

Maksas pakalpojumi u.c.pašu ieņēmumi  16023 

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 6244  

    t.sk           Ieņēmumi par nomu un īri 2426  

    t.sk i eņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 2454  

    t.sk  maksa par pers.uzturēšanos soc.aprūpes 

iestāde 

16865  

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem  22267 

Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām vērtībām 

(sagatavota malka, zemes platību maiņa 

(palielinājums) 

  

10959 

Transferti  29460 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto  

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 

3802  

Transferti starp pašvaldību struktūrām (norēķini par 

izglītību un sociālajiem pakalpojumiem, 

palielinājums) 

 6389 

Transferti starp vispārējās valdības struktūrām 

(pārējie transferti finansējumu projektu īstenošanai 

ES polit. Instrumentu un pārējās ārvalstu finansu 

pal. 

102 075  

Dotācija no pašvaldību  finanšu izlīdzināš. fonda  44 067 

 

Piezīme Nr.A2. Izdevumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, 

pamatbudžetā palielinājušies par 30 323 EUR.  

 
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā       55. tabula 

Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums EUR 

Atlīdzības palielinājums darba algas minimuma 

palielinājuma dēļ. 
1 313  

Komandējumi samazinājušies  390 

Pakalpojumi (sakaru pakalpojumu izdevumi 

samazinājušies par EUR 2691, izdevumi par 

komunālajiem pakalpojumiem samazinājušies par 

EUR 3466, par el.enerģiju samaz.8593,atkritumu 

svākš. palielin. Par 5127 EUR,administratīvie 

42 521  
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izdevumi palielinājušies par EUR 

54 480(t.sk.38073kult.pasāk.), remontdarbi un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi samazinājušies par EUR 

3998, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi samaz. 

par EUR 920, īres un nomas maksa samazinājusies par 

EUR 1916, citi pakalpojumi palielinājušies par EUR 

1226, maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 

samazinājušies par EUR 194). 

Krājumi, materiāli, energoresursi   40 604 

Biroja preces  4343 

Inventārs, spectērpi  12056 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai 

 605 

Kurināmais 12397  

Degviela 7989  

Zāles, pārējiemedicīniskie instrumenti  708 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli  15271 

Mīkstais inventārs  6579 

Ēdināšanas izdevumi  19919 

Mācību līdzekļi un materiāli  1121 

Pārējie materiāli    228 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi   14034 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,   1119 

Transferti - palielinājums 9517  

Nolietojuma un amortizācijas izmaksas – 

samazinājums skaidrojams ar pamatlīdzekļu 

izslēgšanu, kuriem  ir 100% nolietojums, un tiem 

pārtraukts nolietojuma aprēķins. 

 15430 

Citi izdevumi no pamatdarbības –  palielinājums 

skaidrojams ar pašu kapitāla samazināšanos ,ko 

ietekmēja asoc.kapitālsabiedrības SIA Cirīšu HES 

pašu kapitāla strauja samazināšanās 2017.g. pēdējos 3 

mēnešos. 

50165  

 

 

 

Piezīme Nr.B. Cits pārsniegums, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, 

pamatbudžetā izveidojies par  EUR 65 397      56. tabula 

Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

Finanšu ieņēmumi 201326 63953 137373 

Finanšu izdevumi -76575 -29252 -47323 

Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu realizācijas -21412 3241 -24653 

Cits pārsniegums 103339 37942 65397 

 

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir: 
Finanšu ieņēmumu palielinājums skaidrojams ar dividenžu saņemšanu lielākā apmērā (no SIA 

“AADSO” un SIA „Cirīšu HES” 2017.gadā EUR 201326) 

Finanšu izdevumu palielinājums skaidrojams ar izdevumu no asoc.kapitālsabiedrības akciju 

daļas pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma(-75493EUR) 

 

Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu realizācijas – 2017.gadā salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu palielinājušies ieņēmumi no pārdotajiem pamatlīdzekļiem (zemes), toties palielinājušies 

izd. no pamatlīdzekļu atsavināšanas (-21 573 EUR) 

 

Piezīme Nr.C3. Rezultāta korekcija starp budžeta veidiem 
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Pašvaldība nav izmantojusi rezultāta korekciju starp budžeta veidiem, lai sabalansētu 

ieņēmumus un izdevumus katrā budžeta veidā.  

 

Speciālais budžets 

 

Piezīme Nr.A Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts  

Pamatdarbības pārsniegums speciālajā budžetā pārskata perioda beigās ir EUR 70705, 

salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, palielinājums 125 829 EUR. 
Piezīme Nr.A1. Ieņēmumi no pamatdarbības EUR     57. tabula 

Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 

Nodokļu ieņēmumi 10 707 11 165 -458 

Nenodokļu ieņēmumi 359 35 324 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2464 3200 -736 

Transferti 236752 83045 153 707 

Pavisam kopā 250 282 97445 152 837 

 

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā    58. tabula 

Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums 

EUR 

Dabas resursu nodoklis  458 

Nenodokļu ieņēmumi 324  

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (saskaņā ar VAS 

“Latvijas valsts ceļi” skaidrojumu par MK 

15.12.2009.not.Nr.1486 179.2-179.5p.). 

153 707  

 

 

 

Piezīme Nr.A2. Izdevumi no pamatdarbības EUR = 179597 EUR, kas salīdzinot ar 

pagājušo gadu palielinājums par 27 028 EUR     59. tabula 

Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 

Atalgojums 24 220 22 960 1260 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas  

5776 5579 197 

Komandējumi un dienesta braucieni 0 18 -18 

Pakalpojumi 137 033 114 664 22 369 

Krājumi, materiāli, energoresursi 10311 7 445 2866 

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maks. 329 0 329 

Nolietojuma un amortizācijas izmaksas 1928 1903 25 

Pavisam kopā 179597 152569 27028 

 

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā    60. tabula 

Paskaidrojumi Palielinājums EUR Samazinājums EUR 

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 37936  

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(ūdens sūknēšanas  iekārtu remonts, kas saistīts ar 

vides piesārņojuma samazināšanu, ūdens kvalitātes 

uzlabošanu) 

22672  

Inventāra, aparatūras remonts, TA 1658  

Degviela 1496  

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi 737  
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Piezīme Nr.B. 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 2017.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. 
 

Uzkrājumi 
 

Uzkrājumi paredzamajām saistībām 2017.gadā nav veidoti. 
 

Kreditori. Piezīme Nr. 5. 
 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru kopsumma palielinājusies par 

19 373 EUR      61. tabula 
 

Pasīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

 Kreditori - kopā 5. 1 959 953 1 940 580 19 373 

1. Ilgtermiņa saistības 5.1. 1 277 614 1 483 964 -206 350 

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 1 277 614 1 483 964 -206350 

1.3. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

5.1.3.    

1.4. Ilgtermiņa uzkrātās saistības 5.1.4.    

1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

5.1.5.    

1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības 5.1.9.    

 Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 682 339 456 616 225 723 

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 

5.2. 241 155 194 932 46 223 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

5.3. 12 196 9211 2985 

2.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 5.4. 95375 90553 4 822 

2.6. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 

5.6. 3220 1695 1525 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 

5.7. 8504 1820 6684 

2.8. Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 0 0 0 

2.9. Nākamo periodu  ieņēmumi un saņemtie 

avansi kopā 

5.9. 321 889 158 405 163 484 

3.0. Nākamo periodu  ieņēmumi un saņemtie 

avansi 

5.9.1. 15 137 4819 10318 

3.1.Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 306 752 153 586 153 166 
 

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

62. tabula 
 

Piezīm

es 

 Nr. 

 

Nosaukums 

Izmaiņu 

summa, 

EUR 

Skaidrojums 

5.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi -206 350 Samazinājums EUR 206 350 jeb par 86.09% 
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skaidrojams ar aizņēmumu ilgtermiņa daļas 

pārklasificēšanu uz īstermiņa daļu, kura 

atmaksājama 2018.gadā, 

kā arī ar starpību starp saņemtajiem un 

atmaksātajiem aizņēmumiem (atmaksāts 

vairāk, nekā saņemts). 

5.2.  Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 

46 223 Palielinājums par EUR 46 223 jeb par 124% 

skaidrojams ar 2017.gadā ņemto aizņēmumu 

palielinājumu, kuru daļa atmaksājama jau 

2017.gadā. 2017.gadā saņemta aizdevuma 

daļa 34 796 Sporta centra stadiona 

pārbūvei.Aizņēmumu atmaksa veikta 

saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un to 

noteiktajos termiņos, pamatojoties uz 

piestādītajiem rēķiniem. 

5.3.  Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

2985 Īstermiņa saistību palielinājums 2985 EUR 

izskaidrojams ar to, ka vairāk komersantu ar 

decembra beigu datumu izrakstītos rēķinus 

reāli apmaksai atsūtīja tikai 2018.g. janvārī.. 

5.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 4822 Uzkrāto saistību norēķiniem ar darbiniekiem 

par atvaļinājumiem samazinājums EUR 

1817, VSAOI maksājumiem EUR 83,  

palielinājušies izd. uzkrājumi 10% atliktie 

maksājumi SIA “ RivieraL”(2877,-) un  sIA 

E Būvvadība” pašvaldības ceļu pārbūvei. 

5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

1525 Par 2017. gada decembri ir aprēķināta un 

izmaksāta darba alga 2018.g. janvārī par 

asistentu pakalpojumu nodrošināšanu, 

projekta “ PROTI UN DARI” mentoriem, 

lektoriem, kā arī atsevišķi precizējumi par 

iesniegrtajiem algas norēķinu dokumentiem 

pēc 31.12.2017. 

5.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 6684 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 

palielinājies par EUR 75 EUR, VSAO 

iemaksas palielinājušās par 1950 par EUR , 

PVN palielinājums par 812 EUR , dabas 

resursu nodoklis palielinājies par EUR 154.  

5.8.  Pārējās īstermiņa saistības 0 Pārējās īstermiņa saistības  2016. gadā ir 

nulle. 

5.9.1. Nākamo periodu  ieņēmumi un saņemtie avansi 10318 Avansa maksājumi par 

komun.pakalpojumiem=608 EUR, NĪN 

pārmaksa 13 622 EUR, pārmaksa izglīt. 

Iestāžu pakalpoj. 892 EUR. 

5.9.2. Avansā saņemtie transferti 153 166 Valsts 

izglīt.attīst.aģentūra(14 430EUR),Valstsizglī

tības satura centrs 4 860, NVA 861 

EUR,,Izglīt. Un Zinātnes ministrija 3762 

EUR, LAD 182595 EUR avansa maks 

.dažādu projektu realizācija. 

 

 

Aizņēmumi          63. tabula 
 

N. 
p. 

k. 

Kredītiestādes 

nosaukums 

Līguma 

Nr. 

Līguma 

parakst

īšanas 
datums 

Aizņēmuma 

atmaksas 
termiņš 

 

Aizņē

muma 
valūta 

 

Aizņēmuma 

summa,EUR 

Atlikums uz 
31.12.2017. 

EUR 

Īstermiņa 
sastāvā 

EUR 

Ilgtermiņa 

sastāvā  EUR 

1. Vides 

investīciju 

AL00255 21.11.

2003 
01.10.2018 

EUR 
27 813 1120 

1120 0 
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fonds 
2. 

Valsts kase 
P-42/2005 22.03.

2005 
20.03.2025 

EUR 
284 574 98 752 

13 631 85 121 

3. Valsts 

kase/Eiropas 

investīciju 

banka 

A2/4/05/3
03 08.07.

2005 
05.03.2021 

EUR 

355 718 88 934 

25408 63 526 

4. Vides 

investīciju 

fonds 

AL00281 
18.05.

2004 
01.01.2019 

EUR 
71 713 7 492 

5037 2 454 

5. Vides 

investīciju 

fonds 

AL00316 
22.04.

2005 
01.04.2020 

EUR 
71 144 12 232 

4906 7 326 

6. 
Valsts kase 

P-

151/2009 
13.08.

2009 
20.05.2019 

EUR 
52 131 

8 452 

 

5636 2816 

7. 
Valsts kase 

PN-

58/2009 
11.12.

2009 
20.02.2038 

EUR 
689 310 494 070 

24405 469 665 

8. 
Valsts kase 

P-

138/2010 
11.06.

2010 
20.05.2020 

EUR 
482 675 40 061 

16027 24 034 

9. 
Valsts kase 

P-
126/2010 

03.06.

2010 
20.05.2020 

EUR 
163469 23 150 

9260 13 890 

10
. Valsts kase 

P-
125/2011 

26.05.

2011 
20.05.2031 

EUR 
362 626 177 710 

13 170 164 540 

11

. Valsts kase 
P-

574/2010 
21.12.

2010 
20.08.2020 

EUR 
583 377 57 892 

21053 36 840 

12

. Valsts kase 
P-

439/2011 
16.11.

2011 
20.11.2018 

EUR 
141098 5567 

5567 0 

13

. Valsts kase 
P-

344/2012 
12.09.

2012 
20.09.2022 

EUR 
365 469 45 715 

9624 36 091 

14

. Valsts kase 
P-

166/2013 
14.06.

2013 
20.06.2033 

EUR 
87 741 69 305 

5 264 64 041 

15

. Valsts kase 
P-

165/2013 
14.06.

2013 
20.06.2023 

EUR 
142 027 44 584 

10 792 33 792 

16

. Valsts kase 
P-

239/2014 
08.07.

2014 
20.06.2025 

EUR 
247 577 49345 

7 952 41 393 

17

. Valsts kase 
P-

525/2014 
15.10.

2014 
20.10.2021 

EUR 
71 724 44 144 

11036 33 108 

18

. Valsts kase 
P-

524/2014 
15.10.

2014 
20.10.2022 

EUR 
102 644 23 472 

5 209 18 263 

19

. 
Valsts kase P-

118/2015 
07.05.

2015 

20.04.2030 EUR 
76821 49572 

5 300 44 272 

20
. 

Valsts kase P-
179/2015 

22.05.

2015. 

20.05.2025 EUR 
24142 16184 

2 684 13 500 

21 Valsts kase P-1/2016 21.01.

2016. 

20.01.2023 EUR 
80168 64 764 

12336 52 428 

22 Valsts kase P-

249/2016 
01.09.

2016. 

20.08.2023 EUR 
72121 61 456 

10 688 50 768 

 
23 Valsts kase P-

357/2017 
27.07.

2017. 

20.07.2037. EUR 
297 950 34 796 

15 050 19 746 

 Kopā    EUR 4 854 032 1 518 769 241155 1 277 614 

 

Piezīmes Nr. 5.1.3., 5.3. Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem (pamatbudžets)  64. tabula 
 

N. 

p. 

k. 

Uzņēmuma vai 

iestādes 

nosaukums 

Reģistrācijas 

numurs 

Maksājuma 

mērķis 

Saistību 

rašanās 

datums 

Saistību 

summa 

uz 

31.12.20

Īstermiņa 

sastāvā 

EUR 

Ilgtermiņa 

sastāvā 

EUR 
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16. 

EUR 

1. 
A/S Berendsen 

tekstila serviss” 
40003188248 

Paklāju noma par 

12.2017 
31.12.2017 80.64 80.64 0 

2 A/S “Virši – A” 40003242737 Par degvielu par 

12.2017. 

31.12.2017 5193.84 5193.84 0 

3. IK SKS Veselība 41502031078 Par ūdens 

paraugu ņemšanu 

12.2017 

31.12.2017 98.00 98.00 0 

4. SIA Mācību 

centrs Biznesa 

investīcijas  

40103955575 Mācību seminārs 

jauno nodokļu 

reforma 

13.12.2017 

31.12.2017 100.00 100.00 0 

5. SIA Latvijas 

Tālrunis 

40003050681 Informācijas 

ievietošana 

katalogā 

27.12.2017 

31.12.2017 36.30 36.30 0 

6. SIA Mērniecības 

datu centrs 

40003831048 Par 

indženierkomuni

kāciju datu 

sakārtošana 

27.12.2017 

31.12.2017 4436.64 4436.64 0 

7. SIA Arka Preiļi 41503011153 Par saimniecības 

precēm 

28.12.2017 

31.12.2017 37.20 37.20 0 

8. SIA Media 360 40103360903 Par informācijas 

ievietošana 

katalogā 

30.12.2017 

31.12.2017 50.82 50.82 0 

9. SIA Skolu 

tiesību atbalsts 

50103385311 Metodiskais 

materiāls 

izglītības 

iestādēm 

24.10.2017 

31.12.2017 50.00 50.00 0 

10. SIA Telia Latvija 40003057571 Informācijas 

ievietošana 

31.12.2017 

31.12.2017 103.31 103.31 0 

11. VAS Ceļu 

satiksmes 

drošības 

direkcija 

40003345734 Par tehnisko 

apskati 

transportam 

29.12.2017 

31.12.2017 100.38 100.38 0 

12. VAS Latvijas 

valsts radio un 

televīzijas centrs 

40003011203 Par raidlaiku 

31.12.2017 

31.12.2017 12.04 12.04 0 

13. Ventspils 

Digitālais centrs 

90001517332 VDC abonēšanas 

maksa29.12.2017 

31.12.2017 6.32 6.32 0 

14. SIA AGA 40003068518 Par medic.gāzu 

mazo balonu 

nomu.12.2017 

31.12.2017 10.50 10.50 0 

15. SIA Bite Latvija 40003742426 Par sakaru 

pakalpojumiem 

12.2017 

31.12.2017 61.43 61.43 0 
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16. SIA Kabuleti 

Fruit 

40003959814 Par pārtikas 

precēm 

31.12.2017 1.75 1.75 0 

17. SIA “Mapon” 40003800531 Pakalpojumu 

abonēšana 

12.2017. 

31.12.2017. 272.99 272.99 0 

18. Guntis Reinis  Pasākuma 

apskaņošana 

26.12.2017 

31.12.2017 230.00 230.00 0 

19. Valsts kase  Ceļa nodoklis 

transportam 

29.12.2017 

31.12.2017 320.13 320.13 0 

20. 

 

Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

90000024489 Par savstarpējiem 

norēķiniem 

izglītībā 12.2017 

31.12.2017. 38.14 38.14 0 

21. Privātpersonas Personas kods Saistības par 

pensiju un 

pabalstu 

norēķiniem 

31.12.2017. 112.60 112.60 0 

 Kopā    11353.03 11353.03 0 

 

 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem (speciālais budžets)      65. tabula 

 

N. 

p. 

k. 

Uzņēmuma vai 

iestādes 

nosaukums 

Reģistrāc

ijas 

numurs 

Maksājuma mērķis 

Saistību 

rašanās 

datums 

Saistību 

summa 

uz 

31.12.20

17. 

EUR 

Īstermiņa 

sastāvā 

EUR 

Ilgtermiņa 

sastāvā 

EUR 

1. A/S “Virši – A” 40003242

737 

Par degvielu 12.2017. 31.12.2017. 684.97 684.97 0 

2. SIA Ceļi un tilti 42403006

225 

Par autoceļu 

uzturēšanas darbiem 

12.2017. 

31.12.2017. 156.70 156.70 0 

 Kopā    841,67 841,67 0 

 

 

Piezīme Nr. 5.4. Postenī „Īstermiņa uzkrātās saistības” iekļautie aprēķini      66. tabula 
 

Darījuma apraksts, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr. Summa, EUR 

Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem 70598 

Uzkrātās saistības VSAOI darbinieku atvaļinājumu apmaksai 16845 

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par 

aizņēmumiem  

1138 

 

Uzktātās saistības par aizturēto maksājumu 10% ceļu pārbūvei SIA „Rivera L” 

2877 

Uzkrātās saistības par aizturēto maksājumu 10% ceļu pārbūvei SIA „E 

Būvvadība” 

3917 

Kopā 95375 

 
 

Piezīme Nr. 5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem     67. tabula 
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Atlikums uz 

31.12.2016. 

EUR 

Aprēķināts 

2017.gadā 

EUR 

Izmaksāts 

2017gadā 

EUR 

Atlikums 

31.12.2017. 

EUR 

Piezīmes 

Norēķini par darba 

samaksu 
1617 2084410 2082971 3056 Asistentu darba samaksa 

(EUR) par 12.2017. , kā arī  

Projektā „Proti un 

dari”mentoru un lektoru 

d/samaksa 

Ieturējumi no darba 

samaksas ( izņemot 

nodokļus)  kopā 

78 x x 165  

- Ieturējumi pēc 

izpildrakstiem 
0 x x 32  

- Norēķini par 

apdrošināšanu 
0 x x 0  

- Norēķini par 

arodbiedrību 
78 x x 133  

- Citi ieturējumi 

( komunālie 

pak.) 

0 x x 0  

- Citi ieturējumi 

( NĪN.) 
0 x x 0  

Pārmaksāta darba alga (k.23892) atl. Uz 01.01.17. bija 128 euro, bet uz 31.12.17. 353 euro. 

 

 

Piezīme Nr. 5.7. Norēķini par nodokļiem      68. tabula 
 

Nodokļa veids 

Atlikums 

uz31.12. 

2016. 

EUR 

Aprēķināts 

2017.gadā 

EUR 

Aprēķinātas 

soda naudas 

un  

kavējuma 

naudas 

EUR 

Samaksāts 

2017.gadā 

EUR 

Korekcijas 

starp 

nodokļu 

veidiem 

(+;-) 

Atlikums 

31.12.2017

. 

EUR 

T.sk. 

kavētie 

maksāju

mi 

Pievienotās 

vērtības 

nodoklis (2373) 

-3692 51989 3.97 43796 0 4505  

Sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas 

887 704843 0 702892 0 2838  

t.sk. nod. 

pārmaksa pēc 

VID datiem 

 0  0  0  

t.sk. - DŅ 

soc.nodoklis 

230 217108 0 216274 0 1064  

        - DD 

VSAO iemaksas 

657 487735 0 486618 0 1774  

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

271 342322 110 342357 0 346  

t.sk. - no darba 

algām 

271 339509 110 339544 0 346  

      - no saimn. 

darbības 

0 2813 0 2813 0 0  

Dabas resursu 

nodoklis 
662 2942 0 2789 0 815  

Kopā 5720: 1820 1050107 110 1048038 0 3999  

 

 

Piezīmes Nr. 5.1.5., 5.9.      69. tabula 
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N. 

p. 

k 

Nākamo periodu ieņēmumu veids , 

attaisnojuma dokumenta Nr., datums 

Saistību 

summa uz 

31.12.2017. 

EUR 

Īstermiņa 

sastāvā 

summa, 

EUR 

Ilgtermiņa 

sastāvā 

summa, EUR 

1. Pārmaksa par NĪN (2341 kontā) 13 622 13622 0 

2. Pārmaksa par izglītības iestāžu 

pakalpojumiem (2319 kontā) 

892 892 0 

Kopā x 14514 14514 0 
 

Nākamo periodu ieņēmumi tiks atzīti pārskata perioda ieņēmumos 1 gada laikā. 

 

Piezīme Nr.5.9.2. Avansā saņemtie transferti     70. tabula 

 
N 

p. 

k. 

Iestādes 

nosaukums, no 

kuras saņemts 

transferts 

Reģistrācijas 

numurs 

Transferta mērķis (ja paredzēts 

projekta realizācijai, uzrādīt 

projekta numuru, nosaukumu) 

Summa uz 

31.12.2016. 

EUR 

1. Valsts izglītības 

attīstības aģentūra 

90001800413 Mācību mobilitātes skolu izglītības 

sektorā projekta avansa maksājums. 

Līgums Nr.2017-1-LV01-KA101-

035382 

8020 

2. Valsts izglītības 

attīstības aģentūra 

90001800413 Projekts Nr. 8.3.5.0./16/1/001 6410 

3. LR Kultūras 

ministrija 

90000042963 Mērķdotācija simtgades ballītei 500.00 

4. Izglītības un 

zinātnes ministrija 

90000022399  Dotācija brīvpusdienām 1.-4.klašu 

skolēniem, neizlietotā daļa  

3762 

5. Satiksmes 

ministrija (Latvijas 

Valsts ceļi) 

40003344207 Mērķdotācijas autoceļiem, ielām 

neizlietotais atlikums 

95 773 

6. Valsts izglītības 

satura centrs 

90009115938 Projekts Nr. 8.3.2.2. 4860 

7. Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

90001634668 Algoti sabiedriskie darbi 861 

8. Lauku atbalsta 

dienests 

90000794228 Avansa maks. Projekta “Publiskās 

infrastruktūras sakārtošana Aglonas 

novadā” 

182 595 

9. Vides aizsardzības 

un reģ. attīstības 

aģentūra  

90000050138 Neizmantotā dotācija plūdu seku 

likvidācijai 

3971 

Kopā    306 752 

 

ZEMBILANCE    71. tabula 
 

Zembilances posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

( + ,  -) 

1 2 3 4 5 

 Nomātie aktīvi 0.1. 9713 8513 1200 

Zembilances aktīvi 9.1. 537013 293795 243218 

 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 0 0 0 

 Prasības par dividendēm un saņemamie 

maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu 

9.1.2. 235 228 1326 233 902 

Saņemamie līgumsodi un  naudas sodi 9.1.3. 15 360 13 856 1504 

 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem 9.1.4.    
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aktīviem 

 Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 286 425 278613 7 812 

Zembilances pasīvi 9.5. 76 567 94 796 -18 229 

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas 

noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

9.5.1. 278 14 605 -14 605 

Nākotnes maksājumi un maksājumi saskaņā ar 

līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa 

ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi 

un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

9.5.2. 0 0  

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar 

līgumiem un vadības lēmumiem par preču un 

pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti 

par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem un nomu 

9.5.3. 0 0 0 

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma 

dokumenti 

9.5.4. 0 0 0 

Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5. 5375 4175 1200 

Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 0 0 0 

Citas zembilances saistības 9.5.9. 70 914 76016 -5102 

 

 

 

 

Detalizēta informācija par zembilances posteņiem       72. tabula 

Kods Posteņa nosaukums 

Summa uz 

31.12.2017. 

EUR 

Pamatojums 

01 Nomātie aktīvi kopā 9713  

No Aglonas bazilikas nomātās telpas 

pašvaldības garāžām un no Aglonas bazilikas 

nomātā zeme pašvaldības objektiem – 

ūdenstorņi, bērnudārzs, citas pašvaldības ēkas 

un būves, angārs pašvaldības transporta 

novietošanai. No SIA “Elizabetes īpašumi” 

nomātā ēka Aglonas internātvidusskolas 

skolēnu autobusa novietošanai. 

9.1. Zembilances aktīvi 537 013  

9.1.2. Prasības par dividendēm un 

saņemamiem maksājumi par 

dividenžu izmantošanu 

235 228 Prasības par dividendēm no SIA “AADSO” 

(SIA “AADSO” 20.03.2018..dalībnieku 

kopsapulces lēmums Nr.20118/01, 1.1.2.p.); 

Cirīšu HES dalībnieku sapulce protokols 

Nr.2/2017 no 2017.12.12. 

9.1.3. Saņemamie līgumsodi un naudas 

sodi 

15 360 Aprēķinātās kavējuma naudas uz 

31.12.2017.par kavētajiem nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumiem  

9.1.9. Citi zembilances aktīvi 286 425 Inventārs, kas nodots lietošanā pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām un atrodas 

zembilances uzskaitē –mazvērtīgais  inventārs 

EUR 253771, mīkstais inventārs EUR 32654 

9.5. Zembilances pasīvi 76 567  
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 Nākotnes maksājumi saskaņā ar 

līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 

finanšu palīdzības un ES politiku 

instrumentu finansētiem 

projektiem  

278 SIA “ Projekts EAE” , avansa rēķ. Nr. 

10082017-1 no 08.10.2017. par 

autoruzraudzību  projektā (pašvald.ceļš K-2 

un K-29 pārbūve Kastuļinas pagastā)Līgumā 

paredzēta apmaksa, bet darbi faktiski  vēl 

nenotiek.(notiks2018.g. pavasarī) 

9.5.5. Nākotnes nomas maksājumi 5375 No Aglonas bazilikas draudzes nomātās ēkas 

pašvaldības autotransporta novietošanai 

(garāžas) EUR 3073, no SIA “Elizabetes 

īpašumi” nomātā ēka Aglonas 

internātvidusskolas skolēnu autobusa 

novietošanai EUR 620, un noAglonas 

bazilikas draudzes nomātā zeme zem 

pašvaldības ēkām – bērnudārzs, 

administratīvā ēka, bibliotēka, ūdenstorņi 

EUR 482., angāra noma 1200 EUR 

9.5.9. Citas zembilances saistības 70 914 Aprēķinātie procenti par aizņēmumiem, kas 

maksājami nākamajos periodos saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem 

 

Veidlapas Nr. 9-2 „Pārskats par galvojumiem” ailē „Citas izmaiņas” uzrādīts: 

 

Pašvaldība galvojumus nav izsniegusi. 
 

Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem nākotnē 

(izvērtējums) 
 

Pašvaldībai ir 40% līdzdalība SIA „Cirīšu HES” kapitālā. Katra pārskata gada beigās līdzdalība 

asociētās kapitālsabiedrības kapitālā tiek palielināta vai samazināta atbilstoši līdzdalības daļas 

vērtības izmaiņām kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, izmantojot kapitālsabiedrības 

gada pārskatā norādīto informāciju. Līdzdalības vērtību pārskata perioda beigās nosaka, reizinot 

kapitālsabiedrības pārskata gada rezultātu ar pašvaldībai piederošo daļu procentu.     

2017.g.12.12. tika pieņemts SIA „Cirīšu HES” dalībnieku sapulces lēmums, prot.Nr.2/2017, par 

2017.gada peļņas sadali, tajā skaitā Aglonas novada domei aprēķinātas dividendes 434 609,20 

EUR apmērā euro . 2017.gada decembrī no SIA Cirīšu HES tika saņemtas dividendes 200 000 

eiro vērtībā. Nesaņemtās dividendes -234 609.20 EUR tika iegrāmatotas zembilancē. 

No SIA AADSO , kur līdzdalība Aglonas novada domei SIA kapitālā ir 2.727% , 2017.gada 

27.03. tika saņemtas dividendes 1326.22 EUR apmērā. Pamatojoties uz 2018.g. 20.03. 

DALĪBNIEKU KOPSAPULCES LĒMUMA Nr. 2018/01 1.1.2.punktu no pārskata gada peļņas 

dividendēs Aglonas novada domei nolēma iedalīt 618.43 EUR. Šī summa tika iegrāmatota 

2017.g. zembilancē. 

    2017.gadā netika piešķirts un turpmākajos 3 gados nav plānots piešķirt finansējumu 

pašvaldības asociētajai  kapitālsabiedrībai. 

 

Aglonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums    73. tabula  
 

Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātie 2013.-2017.gada pārskati, (EUR)  

Posteņa 

nosaukums  
Atlikusī 

vērtība  
31.12.2013.  

Atlikusī 

vērtība  
31.12.2014.  

Atlikusī 

vērtība  
31.12.2015.  

Atlikusī 

vērtība  
31.12.2016

.  

Atlikusī 

vērtība 

31.12.2017 

Pieaugums  
(+)  

    samazinājums  
(-), 

 2017.g. 

salīdzinājumā ar 

2016.g., %  

Zeme, ēkas un 

būves  
7800878  7 849 373  9227609  8900245  8563527 -3.8  
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t.sk.: dzīvojamās 

ēkas  
504501  470 970  438156  409324  376968 -7.9  

          

nedzīvojamās 

ēkas  

3148581  3 103 423  4081560  3973997  3866523 -2.7  

          transporta 

būves  
1018634  857 780  744898  678104  632116 -6.8  

          zeme zem 

ēkām un būvēm  300304  297 420  294304  
298235  285828 -4.2  

          kultivētā 

zeme  
290395  279 926  283579  283319  271023 -4.3  

          pārējā 

zeme  
335798  313 806  361333  360653  360239 -0.1  

          

Inženierbūves  
2196456  2 520 640  3019200  2893639  2768650 -4.3  

 pārējais  
nekustamais 

īpašums  

 

6209  
 

5 408  
 

4579  

  
2974  

 

2180 

       

        -26.7  
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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 2017. gada 28.decembrī apstiprināja aktualizētos Aglonas novada 

attīstības programmas 2012.- 2018. gadam rīcības un investīciju plānus (protokols Nr.26, 

11.§). 

2. Aglonas novada teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam apstiprināts 2013. gada 

28. augustā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 18.17.§). Pamatojoties uz Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 19. novembra vēstuli Nr. 

15.18-1e/11220, saistošie noteikumi Nr.10 „Aglonas novada teritorijas plānojuma 

2013.–2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir 

īstenojami ar 2013. gada 19. novembri. 

3. Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam apstiprināta 

2013. gada 27. decembrī Aglonas novada domes sēdē ( protokols Nr. 26. 15.§). 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kas nosaka plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, 

mērķi, prioritātes, ekonomisko specializāciju, novada funkcionālās saites un telpiskās 

attīstības perspektīvas. 

Stratēģijas pamatmērķis ir uzlabot dzīvi gan esošajai, gan arī nākamajām 

paaudzēm. Ar ilgtspējīgu attīstību tiek saprasta tāda pieeja, kas risina esošās paaudzes 

vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības 

intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas daudzveidības 

saglabāšanu, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību risināšanas iespējas. 

Stratēģijā iestrādātā vīzija: 

 Aglonas novads 2037. gadā ir garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas, saliedētas, 

latgaliskas lauku kopienas centrs. Par svarīgāko un prioritāri nozīmīgāko 

ekonomisko nozari Aglonas novadā ir izvirzāma sakrālā tūrisma nozare. 

 Aglonas kopiena ir elastīga, dinamiska un sakņo sevi tradīcijās. Tā ir lepna par 

savu kultūras mantojumu un dabas ainavām. 
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 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. 

 

2017. gadā veikts nozīmīgs darbs nozaru plānošanas dokumentu izstrādē: uzsākta 

“Aglonas novada pašvaldības stratēģija darbam ar jaunatni 2018. -2022. gadam” 

izstrāde, kā arī 2017. gada 28. aprīlī  apstiprināta Aglonas novada Izglītības attīstības 

koncepcija 2017.-2023. gadam (protokols Nr.9, 5.§). 

Ar apstiprinātajiem Aglonas novada plānošanas dokumentiem var iepazīties 

pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana. 

 

4. Līdzdalība sadarbības projektos 
 

2017. gadā turpinājās darbs pie 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda 

investīciju piesaistes, projektu īstenošanas. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 

pasākumos tika īstenots viens projekts, uzsākti divi projekti, apstiprināti divi 

projekti, kura realizācija tiks uzsākta 2018. gadā.  

 

Projekts Nr.2.68 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu, Saviņu un 

Kalvīša ezeros”. Termiņš 2017. gada 3. marts – 2017. gada jūlijs. Projekta rezultātā 

Pārtikas un veterināra dienesta un Valsts vides dienesta stingrā uzraudzībā Karašu ezerā 

(Šķeltovas pagasts) tika ielaisti 2200 līdaku mazuļi, Saviņu ezerā (Grāveru pagasts) – 

4100 līdaku mazuļi un Kalvīša ezerā (Grāveru pagasts) – 3000 līdaku mazuļi, kopā 9300 

vienvasaras līdaku mazuļi. Projekta kopējās izmaksas 2801.98 EUR (ar PVN), Aglonas 

novada domes līdzfinansējums ir PVN izmaksas 21 % jeb 486.29 EUR no projekta 

kopējām izmaksām. Projekts ir realizēts. 

Projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona 

pārbūve”. Termiņš  2016. gada 4. oktobris – 2018. gada 3. oktobrim. Kopējās izmaksas 

376 175.01 EUR ar PVN. Pirmās kārtas stadiona pārbūves kopējās izmaksas 376 175.01 

EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 45 000.00 

EUR,  attiecināmās izmaksas 50 000,00 eiro, projekta kopējās izmaksas 60 500.00 EUR 

(ar PVN), līdzfinansējums 5 000,00 EUR (10%), PVN – 10 500.00 EUR. 

2017. gada 16. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja, 

ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības budžetu 2017. gadam” Aglonas novada 

domei tika piešķirts finansējums 50 000,00 EUR (ar PVN). Projekta pirmās kārtas 

rezultātā tiks atjaunots futbola laukums, skrejceliņi un vieglatlētikas sektori. Projekts 

tiek realizēts. 

http://www.aglona.lv/
javascript:%20p.o(69);
javascript:%20p.o(38);
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Projekts Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas 

novadā”. Termiņš 08.12.2017. – 18.12.2018.  Projekta kopējās izmaksas 1009417,96 

EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 867 977.46 

EUR,  attiecināmās izmaksas 964 419.40 EUR, līdzfinansējums 96 441.94 EUR (10%), 

neattiecināmās izmaksas – 44 998.57 EUR. Projekta aktivitātes – grants ceļu pārbūve K-

2 Dunski – Deņeva – Kastuļina no 1.10 km līdz  2.75 km (1650 m), K-29  Butkānu kapi 

– Lejas Butkāni no 0.00 km līdz 1.010 km  (1010 metri). S-8 Marhleviči – Prusaki 

grants ceļa garums no 2.57 km līdz  3.45 km (874 metri).  S – 13 Marhileviči – 

Zabolotki – Aksenova no 0.00 km līdz  2.680 km (2680 metri). A-3 Rutuļi – Bēķi – 

Spīķi-Salenieki 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie 

asfaltētā valsts ceļa) un grants segumu no 0.000 km līdz 2.825 km (2825 metri), tajā 

skaitā 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie asfaltētā valsts 

ceļa) un no 3.922 km līdz 6.945 km (3023 m).  Kopā grants segums 5848 m. Projekts 

tiek realizēts. 

Projekts Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 “Koka skulptūru dārza izveidošana 

Aglonas novada Šķeltovas pagastā”. Termiņš 20.12.2017. – 29.10.2018. Projekta 

kopējās izmaksas 9982.50 EUR, attiecināmās izmaksas 9982.50 EUR, Lauku atbalsta 

dienesta piešķirtais publiskais finansējums 8984.25 EUR, līdzfinansējums 998.25 EUR 

(10%). Projekta rezultātā tiks izveidots koka skulptūru dārzs ar 9 dažādām skulptūrām, 

soliņš un plāksne grāmatas veidā ar Šķeltovas pagasta ciemu nosaukumiem. Apstiprināts 

projekts, bet realizēšana tiks uzsākta. 

Projekts Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000001 “Eko atpūta Aglonas novadā”. 

Realizēšanas termiņš ir līdz 2018. gada jūlijam. Projekta plānotās kopējās izmaksas 

pirms iepirkuma veikšanas 15 801,17 EUR ar PVN, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais 

publiskais finansējums 11752.93 EUR, līdzfinansējums 10%. Plānotās projekta 

aktivitātes: 5 velonovietņu uzstādīšana Aglonas ciema centrā, atsevišķas velo tūrisma 

kartes izveidošana ar velo maršrutiem un to aprakstiem (500 gab.)., velosipēdu (divi 

divvietīgi tandēma velosipēdi, elektrovelosipēdi, pilsētas velosipēdi, tūrisma velosipēdi, 

pusaudžu velosipēdi)  un to aprīkojuma (ķiveres, vestes, velodatori, pumpji, instrumentu 

atslēgu komplekti, velo saslēdzēji) iegāde. 

Projekts 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”  ir 

vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta 

mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada 

iedzīvotājiem. 2017. gadā jau notikušas vairākas aktivitātes – Sporta diena Aglonas 

novada izglītības iestādēs, tai skaitā Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē, 

sporta svētki “Ar veļiku pa Agluynu”. Aglonas novada seniori, 2017. gada jūlijā 

piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā uz Vidzemi. 2017. gada augustā projekta ietvaros 

organizēta kampaņa “Rūpējies par savu veselību!”, kur ģimenes ārsts sniedza 

informāciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, tika mērīts asinsspiediens, pulss, 

noteikts glikozes un holesterīna līmenis. Lielu interesi izraisīja arī praktiska nodarbība 

par veselīgu uzturu, kur klātesošie apguva praktiskas iemaņas ēdienu gatavošanā. Tika 

uzsākti vairāki nodarbību cikli, kas turpinās arī 2018. gadā. Projekta darbības laiks no 

02.03.2017. līdz 31.11.2019. Projekta kopējās izmaksas – 50296.00 EUR (ESF atbalsta 
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apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Par aktivitātēm sabiedrība tiek 

informēta Aglonas novada mājaslapā www.aglona.lv , izvietoti plakāti projekta norises 

vietās. Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu 

maiņai. 

Valsts kultūrkapitāla fonda programmās  tika īstenoti šādi projekti: 

 Projekts “Aglonas bazilikas Kora skolas dalība Polijas PUERI CANTORES IX 

nacionālajā kongresā – festivālā”, projekta numurs  2017-1-ZIE-M04012, atbalsta 

summa  2000, 00 EUR un  projekts “Pianīna iegāde Aglonas bazilikas kora skolai”, 

projekta numurs 2017-1-MDM-M02033, atbalsta summa 4000,00 EUR. 

2017. gadā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tika atbalstīts projekts   Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija 

balstoties uz sporta aktivitātēm (Bez riska)”. 

Aglonas novada dome iesaistīsies  iestāžu un organizāciju tīkla izveidē, ar mērķi iesaistīt 

riska grupas pusaudžus ielu sporta aktivitātēs,  pārrobežu pieredzes apmaiņas 

organizēšanā, kā arī notiks sporta infrastruktūras uzlabošana: gan publiskās āra sporta 

infrastruktūras uzlabošana, gan  nepieciešamā sporta inventāra iegāde Aglonas novada 

izglītības iestādēs. 

2017. gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam 

Aglonas novada dome iesaistījās kā partneris projektā  “Ekotūrisma attīstība Latvijā 

un Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko”, kur plānotas aktivitātes saistībā 

ar ūdeni – tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem,  āra trenažieru uzstādīšana, 

ūdens velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens. 

2017. gadā īstenotas aktivitātes Aglonas novadā Meža dienu 2016.-2018. ietvaros,  

iekārtojot atpūtas vietu pie avota Cirīša ezera krastā – atjaunota parka avota vieta – 

veikta avota tīrīšana, vāka atjaunošana, laukuma un kāpņu labiekārtošana ar koka ripām, 

koka solu uzstādīšana. Darbu izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža 

attīstības fonds. 

Aglonas pašvaldība 2017. gadā iesaistījās ozolu stādīšanas akcijā par godu Latvijas 

simtgadei, kas notika visā  Latgales reģionā. 100 ozoli tika iestādīti Aglonā, Šķeltovā, 

Grāveros,  Priežmalē. 

Aglonas novada dome darbojas kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā fonda projektos 

8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci”, 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “’Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”, 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa projektā  “Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādes”. 

Aglonas pašvaldība iesaistījusies ESF projektā nr. 9.2.2.1/15/I/005 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, kur apzināta esoša 

situāciju, izstrādāts pakalpojumu sniegšanas plāns un esošās infrastruktūras uzlabošanas 

plāns. 

http://www.aglona.lv/
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Aglonas novada dome aktīvi iesaistījusies jauniešu projektā “PROTI un DARI!” 

(Nr.8.3.3.0/15/I/001), kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var saņemt zinošu 

speciālistu padomus, apgūt iemaņas apmācībās  un saņemt vērtīgas konsultācijas. 

2017. gadā Aglonas novada pašvaldība iesaistījusies kā sadarbības partneris Latgales 

plānošanas reģiona Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014. – 2020. gadam projektā Nr. LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls 

sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open 

leadership)”. 

Aglonas novada dome piešķir līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvām mazo grantu 

konkursam  “Sabiedrība ar dvēseli” (2000, 00 EUR), kur īstenoti 4 projekti. Biedrība 

“Neaizmirstule” īstenoja projektu “Seno prasmju mūsdienīgums”, kur tika organizētas 5 

seno prasmju skoliņas “Radi pats” nodarbības ar mērķi sniegt zināšanas un prasmes 

seno amatu pielietošanai mūsdienās. Nodarbības notika sveču gatavošanā, mezglošanā, 

dekoru ar etnogrāfiskajām zīmēm, latvāņu stabuļu un skalu trauku gatavošanā. 

Iniciatīvas grupa “Velomīļi” organizēja pasākumu “Ar veļiku pa Aglyunu”, kur 

piedalījās ap 200 sacensību dalībnieku, brīvprātīgo darbu veica apmēram 30 brīvprātīgie 

jaunieši un pieaugušie, līdzjutēju, pasākuma apmeklētāju skaits kopumā sasniedza ap 

500 cilvēkiem. Iniciatīvas grupa “Mēs Grāveriem” īstenoja projektu “Kultūras 

pasākumu veicināšana un uzlabošana”, kura ietvaros tika organizēts pasākums 

Grāveru ciema 280 gadu jubilejai. Pasākuma programma bija ļoti plaša, uzstājās liels 

pašdarbības kolektīvu skaits, paraugdemonstrējumus sniedza baikeri, naktī tika rīkots 

uguns šovs, katrs svētku dalībnieks saņēma piemiņas karodziņu  ar svētku logotipu.  

Iniciatīvas grupas “Labi visiem” projektu “Ceļa posms no ceļa Aglona – Višķi V762 

1.65 km līdz ciematam Meža Daukšti” īstenotāji veica ceļa sakārtošanu un meža takas 

atpūtas vietu izveidošanu un māksliniecisku aprīkošanu, iesaistot novada iedzīvotājus, 

tai skaitā bērnus. 

Aglonas novada dome ir deleģējusi nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”  

Aglonas novada teritorijā rīkot iedzīvotājiem projektu konkursu “Iedzīvotāji veido 

savu vidi 2017” , kur realizēti projekti: 

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” – projekts “Daudzdzīvokļu mājas 

Daugavpils ielā 13a pagalma labiekārtošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju 

dažādošana bērniem un jauniešiem”. Aglonas novada Aglonas ciema Ciŗīšu ielas 2A 

iedzīvotāju grupa “Aktīvie kaimiņi” aprīļa mēnesī  iesniedza projektu “Logu nomaiņa 

kāpņutelpā Cirīšu 2A, Aglona, Aglonas novads”. Iniciatīvu grupa “Aglonas radošie 

jaunieši” iesniedza projektu “Lielās maskas – visiem un vienmēr!”.  Priežmalas 

pamatskolas skolēnu vecāku iniciatīvas grupa piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales 

pārnovadu fonda” mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2017” 

un ieguva finansiālo atbalstu projektam  “Priežmalas pamatskolas sporta laukuma 

atjaunošana”. Aglonas novada dome nodrošina   1200,00 EUR finansējumu jauniešu 

iniciatīvu konkursa norisei, kur atbalstu guva jauniešu neformālās grupas “Draugi”- 

projekts “Novada jaunieši – sociālai attīstībai”,  Priežmalas pamatskolas mazpulka 

projekts “Priežmalas labirints”, Aglonas vidusskolas pašpārvaldes projekts “Jauniešu 

līdzatbildība un līdzdalība”, jauniešu neformālās grupas “Priežmalas futbolisti” – 

projekts “Trāpi vārtos”. 



 

81 

 

Pirmoreiz Aglonas novada teritorijā  tika īstenots “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) 

projektu konkurss “LMT Latvijai”, kur iedzīvotāji nobalsoja par sekojošiem 

projektiem: 

1. Pianīna “Kawai K-15E” iegāde Aglonas bazilikas Kora skolai. Piešķirtais 

finansējums: 2000,00 EUR. 

2. Mūsdienīga bibliotēka – mācību informācijas centrs skolā. Aglonas vidusskolas 

bibliotēka. Piešķirtais finansējums: 1998,00 EUR. 

3. Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir starp mums. Sociālās aprūpes centrs “Krastiņi” 

Piešķirtais finansējums: 690,00 EUR. 

4. Tautas velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu 2017”. Biedrība “Neaizmirstule” ar 

vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupu “Velomīļi”. Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR. 

5. Tirgus laukuma izveidošana atpūtas kompleksā “Aglonas Alpi”. Piešķirtais 

finansējums: 1000,00 EUR. 

 

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 pašvaldības informatīvā izdevuma «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. 

Latgales reģionālā televīzija (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 2017. gadā nodrošināti 12 

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 bibliotēkā 

u.c.  

2017. gadā katru mēnesi tika iespiesti 800 eksemplāri latviešu valodā un 300 

eksemplāri krievu valodā, kopumā pārskata gadā sagatavoti un izplatīti 11 “Aglonas 

Novada Vēstis” izdevumi abās valodās. 

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 

http://www.aglona.lv/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR67vjrNDbAhWGNpoKHb__BAAQFghBMAg&url=https%3A%2F%2Fskaties.lv%2Ftema%2Flatgales-regionala-televizija%2F&usg=AOvVaw1qQ-2AMaYZtgnRtQFb-mWC
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sistemātiski ievietota noderīga informācija iedzīvotājiem, informācija par plānotiem un 

notikušiem pasākumiem, aktuālām tēmām, kā arī regulāri papildināta vai atjaunota 

informācija (2017. gadā www.aglona.lv publicētas 883 aktualitātes). 

 

 

6. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 
2018. gadā tiks turpināta 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda 

finansējuma piesaiste, sagatavojot un iesniedzot jaunus projektu pieteikumus, atbilstoši 

izsludinātajiem projektu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem. Kā arī uzsākta 

un turpināta investīciju piesaiste – ielām, ceļiem, radošo industriju centra ēkai,  stadiona 

rekonstrukcijai, SAM 5.6.2.,  pārrobežu sadarbības programmu u.c. ietvaros. 

2018. gadā tiks turpināts darbs pie sekojošu projektu īstenošanas: 

1. Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”. 

Termiņš  2016. gada 4. oktobris – 2018. gada 3. oktobrim. Projekta pirmās kārtas 

rezultātā tiks atjaunots futbola laukums, skrejceliņi un vieglatlētikas sektori.  

2. Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas 

novadā”. Termiņš 08.12.2017. – 18.12.2018.  Projekta aktivitātes – grants ceļu pārbūve 

K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina no 1.10 km līdz  2.75 km (1650 m), K-29  Butkānu 

kapi – Lejas Butkāni no 0.00 km līdz 1.010 km  (1010 metri). S-8 Marhleviči – Prusaki 

grants ceļa garums no 2.57 km līdz  3.45 km (874 metri).  S – 13 Marhileviči – 

Zabolotki – Aksenova no 0.00 km līdz  2.680 km (2680 metri). A-3 Rutuļi – Bēķi – 

Spīķi-Salenieki 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie 

asfaltētā valsts ceļa) un grants segumu no 0.000 km līdz 2.825 km (2825 metri), tajā 

skaitā 0.000 km līdz  0.011 km (11 metri) cietais segums (pieslēgums pie asfaltētā valsts 

ceļa) un no 3.922 km līdz 6.945 km (3023 m).  Kopā grants segums 5848 m.  

3. Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 “Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas 

novada Šķeltovas pagastā”. Termiņš 20.12.2017. – 29.10.2018. Projekta rezultātā tiks 

izveidots koka skulptūru dārzs ar 9 dažādām skulptūrām, soliņš un plāksne grāmatas 

veidā ar Šķeltovas pagasta ciemu nosaukumiem.  

4. Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000001 “Eko atpūta Aglonas novadā”. Paredzamais 

realizēšanas termiņš ir līdz 2018. gada jūlijam. Plānotās projekta aktivitātes: 5 

velonovietņu uzstādīšana Aglonas ciema centrā, atsevišķas velo tūrisma kartes 

izveidošana ar velo maršrutiem un to aprakstiem (500 gab.)., velosipēdu (divi divvietīgi 

tandēma velosipēdi, elektrovelosipēdi, pilsētas velosipēdi, tūrisma velosipēdi, pusaudžu 

velosipēdi)  un to aprīkojuma (ķiveres, vestes, velodatori, pumpji, instrumentu atslēgu 

komplekti, velo saslēdzēji) iegāde. 

5. Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”  ir vērsts 

uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 

īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. 

pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem. 2018. gadā plānotie 

pasākumi – nometne bērniem, semināri vecākiem un skolu jaunatnei, semināri aktīva 

http://www.aglona.lv/
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dzīvesveida veicināšanai, kampaņa. Projekta ietvaros iegādātas dažādas paškontroles 

ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, ierīce glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, 

kā arī sportošanas inventārs – bumbas, paklājiņi, nūjas, u.c. Paškontroles ierīces un 

inventārs tiek izmantots semināru, nodarbību laikā un veselīga dzīvesveida pasākumiem. 

Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.11.2019. Par aktivitātēm sabiedrība tiek 

informēta Aglonas novada mājaslapā www.aglona.lv, izvietoti plakāti projekta norises 

vietās.  

6. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Riska grupas 

jauniešu sociālā integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm (Bez riska)”. Sadarbības 

partneris - Latgales plānošanas reģions. Aglonas novada dome iesaistīsies  iestāžu un 

organizāciju tīkla izveidē, ar mērķi iesaistīt riska grupas pusaudžus ielu sporta 

aktivitātēs,  pārrobežu pieredzes apmaiņas organizēšanā, kā arī notiks sporta 

infrastruktūras uzlabošana: gan publiskās āra sporta infrastruktūras uzlabošana, gan 

 nepieciešamā sporta inventāra iegāde Aglonas novada izglītības iestādēs. 

7. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam Aglonas 

novada dome iesaistījās kā partneris projektā  “Ekotūrisma attīstība Latvijā un 

Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko”, kur plānotas aktivitātes saistībā ar 

ūdeni – tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem,  āra trenažieru uzstādīšana, ūdens 

velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens. 

8. Nr.8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!”, kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem 

var saņemt zinošu speciālistu padomus, apgūt iemaņas apmācībās  un saņemt vērtīgas 

konsultācijas. 

9. Nr. 9.2.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā”, kur apzināta esoša situāciju, izstrādāts pakalpojumu sniegšanas plāns un 

esošās infrastruktūras uzlabošanas plāns (sadarbības partneris). 

10. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. 

gadam projekts Nr. LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības 

veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open leadership)”. 

sadarbības partneris - Latgales plānošanas reģions. 

11. Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide”. 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. Tiks veikta mācību 

piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā, nodarbināto 

iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem, nodarbināto 

iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā (sadarbības 

partneris). 

12. Aglonas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) arī 2018 

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. 

13. SAM 8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris. Tiks uzlabota pieeja karjeras atbalstam 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (sadarbības partneris). 

http://www.aglona.lv/
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14. 2018. gadā tiks īstenotas aktivitātes Aglonas novadā Meža dienu 2016.-2018. 

ietvaros,  uzstādot publiskās infrastruktūras elementus atpūtas vietā pie Cirīša ezera. 

Izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansē Meža attīstības fonds. 

15. Tiks izsludināts mazo grantu konkurss  “Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursā var 

piedalīties nereģistrēta iedzīvotāju grupa, sabiedriskas organizācijas (biedrības, 

nodibinājumi). Projektus finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projektus var 

iesniegt, pretendējot uz maksimālo atbalsta summu 500.00 EUR vienam projektam 

(kopējais konkursa finansējums – 2000 EUR). 

16.  Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1-20/74 “Cirīšu ezera 

publiskās infrastruktūras uzlabošana” ietvaros tiks uzlabota publiski pieejamā 

infrastruktūra Aglonas novada Cirīšu ezerā, nodrošinot vides pieejamību un teritorijas 

ilgtspējīgu attīstību.  Projekta galvenās aktivitātes: skatu torņa būvniecība, publiskās 

infrastruktūras uzstādīšana, plosta atjaunošana, niedru izpļaušana. Projekta īstenošanas 

laiks 2018. gada maijs - 2019. gada 30. aprīlis. 

17. Zivju fonda  līdzfinansētā projekta “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada 

Pakaļņa, Biešonu, Okras, Dubuļu, un Jidausa ezeros” ietvaros plānots veicināt 

zivsaimniecības attīstību Aglonas novada ezeros, papildinot zivju resursus ar vienvasaras 

līdaku mazuļiem ( kopā 27000 gab.). Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada maijs – oktobris. 

18. IZM  Jaunatnes politikas valsts programmas  - 2018.gads – ietvaros apstiprināts 

projekts “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” Projekta mērķis: jauniešu 

brīvprātīgā darba sistēmas izveidošana Aglonas novadā. Projekta īstenošanas laiks: 

28.05.2018. - 31.05.2019. 

19. VKKF mērķprogrammas “Latvijas Valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas 

attīstībai” ietvaros atbalstīts projekts “Aglonas Bazilikas Kora skolas kora dalība 

42.Vispasaules koru federācijas PUERI CANTORES kongresā – festivālā 

BARSELONĀ”. Projekta mērķis: veicināt koru tradīcijas attīstību, pilnveidot kora 

māksliniecisko līmeni, veicināt koru sadarbību, apgūt jaunas muzikālās prasmes, 

pārstāvot Latviju starptautiskā koru kongresā-festivālā PUERI CANTORES. Projekta 

īstenošanas laiks: 15.05.-15.08.2018. 

20. Nordplus projekts Nr. NP JP-2018/10220 “To get to know each other and 

environment”. Projekta mērķis/aktivitātes: Latvijas (Aglonas) un Lietuvas (Alantas) 

skolotāju un skolēnu sadarbības veicināšana, iepazīstot apkārtējo vidi, piedaloties 

pieredzes apmaiņas braucienos. Projekta īstenošanas laiks: 07.2018. – 11.2019. 

21. Erasmus+ projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101_046866 ”Aglonas novada 

pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” ietvaros tiks veikta Aglonas novada 

pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti 

novada skolās (pieredzes apmaiņas braucieni valodu un mākslas jomas mācību 

priekšmetu 3 skolotājiem). Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018.- 31.08.3019. 

22.VRAA projekta Nr. Nr.2/GIMEN/18/030 ”Ģimenēm draudzīgas vides veidošana 

Aglonas novadā” ietvaros pašvaldībai sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām tiks 

ierīkots moderns bērnu rotaļu laukums un organizēta nometne, veicinot ģimenēm 

draudzīgas vides veidošanu, radot pozitīvu attieksmi ģimeņu atbalsta politikai, sekmējot 

sabiedrības līdzdalību Aglonas novadā.  

23. Aglonas novada iniciatīvas grupas un sabiedriskās organizācijas varēs iesniegt 

projekta idejas Viduslatgales pārnovadu fonda izsludinātajā Mazo grantu projektu 

konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018″ (Aglonas novada dome – programmas 

līdzfinansētājs). 
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24. Tiks organizēts ceturtais Aglonas novada pašvaldības Jauniešu iniciatīvu konkurss. 

Kopējais budžets jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai 2018. gadā ir 1200.00 EUR. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 20. maija līdz 20. novembrim. Konkursa 

mērķis ir uzlabot Aglonas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, 

atbalstot jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos, izglītības, sporta 

un kultūras procesos Aglonas novadā. 

 

2018. gadā plānots veikt nozīmīgus darbus satiksmes drošības uzlabošanai, 

infrastruktūras atjaunošanai un remontdarbu veikšanai pašvaldības iestādēs: 

- 2018. gadā plānots veikt satiksmes drošības uzlabojumus Aglonas ciema Jaudzemu, A. 

Broka, Kalna ielās, uzbūvējot gājēju ietvi – veloceliņu ar apgaismojumu. 

- Plānots veikt būvprojektu izstrādi Aglonas novada pagastu ielu pārbūvei: 

1.  Jaunās ielas 0.000-0.830 km, Jaunatnes ielas 0.000-0.170 km pārbūve, apgaismojuma 

ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā; 

2. Ezeru  ielas 1.080-1.910 km, Ievu ielas 0.000-0.174 km pārbūve, apgaismojuma 

ierīkošana Aglonas novada Grāveru  ciemā. 

- Plānots veikt remontdarbus sekojošām Aglonas novada iestādēm: 

1. Aglonas PII ēkas iekštelpu remonts; 

2. Šķeltovas pamatskolas ēkas iekštelpu remonts; 

3. Priežmales feldšeru - vecmāšu punkta remonts; 

4. Priežmalas pamatskolas jumta remonts. 

- Plānots uzsākt Aglonas PII aktīvās atpūtas zāles būvniecību. 

- Plānots veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pēcattīrīšanas bioloģisko dīķu tīrīšanu 

Aglonas novada Aglonas un Jaunaglonas ciemos. 

 

Ņemot vērā, ka 2018. gadā noslēdzas Aglonas novada attīstības programmas 2012 – 

2018. gadam īstenošanas periods, Aglonas novada dome 29.03.2018. (prot. Nr.9, 7.§) 

pieņēma lēmumu uzsākt Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

izstrādi. 

Par atbildīgo Aglonas novada attīstības programmas izstrādē nozīmēta teritorijas 

plānošanas speciāliste Lāsma Strole-Krasovska. 

Apstiprināta Aglonas novada attīstības programmas izstrādes vadības/darba grupa 

sekojošā sastāvā: 

1. Aglonas novada domes priekšsēdētājs 

2. Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Aglonas novada domes izpilddirektors 

4. Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes vadītājs 

5. Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs 

6. Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājs 

7. Finanšu nodaļas vadītājs 

8. Sociālā dienesta vadītājs 

9. Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs 

10. Aglonas BJBLPC "Strops" vadītājs, Sporta centra vadītāja p.i. 

11. Aglonas novada izglītības iestāžu direktori 

12. Aglonas Kultūras centra vadītājs 

13. Telpiskās attīstības plānotājs 

14. Teritorijas plānošanas speciālists 

15. Aglonas bazilikas pārstāvis 

http://www.aglona.lv/publiskie-iepirkumi/2018/iepirkums-and201803-notekudenu-attirisanas-iekartu-pecattirisanas-biologisko-diku-tirisana-aglonas-novada-aglonas-un-jaunaglonas-ciemos/
http://www.aglona.lv/publiskie-iepirkumi/2018/iepirkums-and201803-notekudenu-attirisanas-iekartu-pecattirisanas-biologisko-diku-tirisana-aglonas-novada-aglonas-un-jaunaglonas-ciemos/
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16. Aglonas novada domes deputāti 

Plānošanas dokumentu plānots izstrādāt līdz 2019. gada maijam. 

Sīkāka informācija par Aglonas novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam 

izstrādes gaitu un sabiedrības iesaistes iespējām tiks ievietota pašvaldības mājas lapā 

www.aglona.lv un informatīvajā izdevumā “Aglonas Novada Vēstis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Neatkarīgu revidentu ziņojums 

 

http://www.aglona.l/
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8. Aglonas novada domes lēmums par 2017. gada pārskatu 
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