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1.§
Par Aglonas novada domes 2018. gada publisko pārskatu.
(ziņo: L. Strole – Krasovska)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 72. pantu, “Likums par budžetu un finanšu
vadību” 14. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413
“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
AGLONAS NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 6 balsīm: par - 4 (A.Girss, M.Grebeža,
I.Barkeviča, J.Butēvics); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes 2018. gada publisko pārskatu.
2. Nosūtīt elektroniski Aglonas novada domes 2018. gada publisko pārskatu Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai (atbildīgā
Lietvedības un komunikācijas nodaļas vadītāja Olga Auzenberga).
3. Pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu publicēt Aglonas novada domes mājas
lapā www.aglona.lv un izvietot Aglonas novada domē, pārvaldēs un bibliotēkās
(atbildīgā Sabiedrisko attiecību speciāliste Tatjana Komare).
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Ievads
Aglonas novada domes priekšsēdētājas uzruna.
Labdien, cienījamie Aglonas novada domes publiskā pārskata lasītāji!
Publiskais pārskats atspoguļo informāciju par paveikto 2018. 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.
Aizvadītajā gadā turpinājās aktīvs darbs pie investīciju piesaistes un projektu
īstenošanas. Kopvērtējumā 2018. gadā tika realizēti septiņi 2014.-2020. gada ES fondu
plānošanas perioda projekti, 2019. gadā turpināsies darbs pie jau uzsākto 20 projektu
īstenošanas.
2018. gadā turpinājās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta “Publiskās infrastruktūras
atjaunošana
Aglonas
novadā” aktivitāšu īstenošana. Projekta
ietvaros
tika
veikti pašvaldības grants autoceļa A–3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki (Aglonas pagasts),
K–2 Dunski – Deņeva – Kastuļina I kārta (Kastuļinas pagasts), K–29 Butkānu kapi – Lejas
Butkāni (Kastuļinas pagasts), S–3 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova (Šķeltovas pagasts),
S–8 Marhleviči – Prusaki (Šķeltovas pagasts) pārbūves darbi. Kopumā paredzēts veikt
pašvaldības grants ceļu pārbūvi 12,15 km garumā, rezultātā nodrošinot grants ceļu kvalitātes
paaugstināšanos un satiksmes drošības uzlabošanos, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un
apdzīvotību Aglonas novada teritorijā.
2018. gadā tika turpināta zivju resursu pavairošana Aglonas novada
ezeros. Pašvaldība daļēji realizēja Zivju fonda projektu Nr. 1.49. “Zivju resursu pavairošana
Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras, Dubuļu un Jidausa ezeros”, kura ietvaros Aglonas
novada Kastuļinas pagasta Dubuļu ezera zivju resursi tika papildināti ar 7000 vienvasaras
līdaku mazuļiem.
Gatavojoties Latvijas simtgadei, Latvijas pašvaldības uzsākušas jaunu tradīciju 3
gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo arhitektūras
objektu izvietošanu parkos. Projekta “Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada
Šķeltovas pagastā” ietvaros tika izveidots koka skulptūru dārzs ar 9 dažādām skulptūrām,
soliņu un plāksni grāmatas veidā ar Šķeltovas pagasta ciemu nosaukumiem.
Projekta “Eko atpūta Aglonas novadā” mērķis ir palielināt lauku iedzīvotāju drošumspēju,
veicināt vietas potenciālu un pievilcību, attīstot jaunu pakalpojumu vietējo iedzīvotāju
vajadzībām, tūrisma veicināšanai un aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā laika
pavadīšanai Aglonas novadā. Ar projekta finansējumu ir iegādāti 18 velosipēdi, izvietoti
pieci velostatīvi, izveidota atsevišķa velotūrisma karte, kurā pārskatāmi iezīmēti un aprakstīti
Aglonas novada velomaršruti.
2018. gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam
Aglonas novada dome kā partneris turpināja iesaistījās projekta “Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko” īstenošanā, kur plānotas
aktivitātes saistītas ar ūdeni – tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem, āra trenažieru
uzstādīšana, ūdens velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens.
Lai uzlabotu vides pieejamību ekotūrismā īpaša vērība pievērsta atbilstošas infrastruktūras

izveidošanai. Aglonas novadā iedzīvotāju un tūristu rīcībā tika nodoti ūdens velosipēdi,
katamarāni, glābšanas vestes, uzstādīti āra trenažieri.
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
EUR), kur īstenoti 4 projekti. Iniciatīvas grupas “Atbalsts “Draiskuļiem”” īstenoja projektu
un iegādājās Šķeltovas TN deju grupai tautas tērpus. Iedzīvotāju grupa no Grāveriem
īstenoja projektu „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas elektroinstalācijas
atjaunošana”. Iniciatīvas grupas “Velomīļi” projekts “Pasākumam “Ar veļiku pa Aglyunu
2018” būt”” arī saņēma finansiālu atbalstu. Biedrība “Spēkavots‟‟ saņēma finansiālu
atbalstu projekta “Bērnu krāsojamās grāmatiņas „Mana Aglona” izveidošana”” realizēšanai.
Aglonas novada vietējo iniciatīvu grupas un sabiedriskās organizācijas aktīvi
piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā Mazo grantu projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”, iesniedzot 12 projektu pieteikumus, atbalstīti
tika pieci projekti.
Pašvaldība turpināja darbu ar jauniešiem. 2018. gada janvārī tika apstiprināta
Aglonas novada pašvaldības Stratēģija darbam ar jaunatni 2018.-2022. gadam. Aglonas
novada pašvaldības Stratēģija darbam ar jaunatni ir novada ilgtermiņa plānošanas
dokuments, kurā noteikts novada darba ar jauniešiem stratēģijas redzējums, mērķi,
prioritātes, uzdevumi un perspektīva. Balstoties uz apstiprināto stratēģiju, valsts budžeta
finansējuma ietvaros Aglonas novada pašvaldībā tika uzsākta projekta “Mans prāts ir brīvs –
esmu brīvprātīgais!” īstenošana. Aglonas novada dome bija iesaistījusi jauniešus projektā
“PROTI un DARI!” , kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem saņēma zinošu speciālistu
padomus, apguva iemaņas apmācībās un saņēma vērtīgas konsultācijas.
Aglonas novada pašvaldības organizētajā Jauniešu iniciatīvu konkursam tika pieteikti
6 projekti, no tiem īstenoti ir Šķeltovas pagasta jauniešu neformālās grupas „Akvarelis” –
projekts „Esi aktīvs!”, Jaunatnes iniciatīvas grupas „Mēs savam pagastam” – projekts
„Grāveru pagastā darbojamies aktīvi un veselīgi”, Priežmalas pamatskolas skolēnu
pašpārvaldes projekts „Caur gadsimtiem ar gudru padomiņu”.
Pašvaldība piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu nodarbinātības
pasākumā, vasaras brīvlaikā nodrošinot iespēju 36 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 – 7293,91 EUR, pašvaldības līdzfinansējums
– 11086,67 EUR.
Aglonas novada BJBLPC „Strops” turpināja veiksmīgu darbu ar bērniem un
jauniešiem. Pērn tika novadītas dažādas radošās darbnīcas, konkursi, tematiskie pasākumi,
kurus apmeklēja kopumā 11487 bērni un jaunieši. Centrā darbojas vairāki pulciņi. Arī
vasaras sezonā centrs ir atvērts apmeklētājiem. Aglonas bazilikas Kora skolas kora grupa
apmeklēja Pueri Cantores (Dziedošie bērni) 42. Vispasaules kongresu-festivālu Barselonā,
piedalījās noslēguma svinīgajā dievkalpojumā Ģimenes bazilikā. Latvijas valsts simtgades
zīmē notikušajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalījās
Aglonas bazilikas jauktais koris Assumpta un Aglonas vidusskolas jauniešu tautas deju
kolektīvs.

Aglonas novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu novada iedzīvotajiem, nodrošinot
pabalstus vientuļajiem cilvēkiem, maznodrošinātām ģimenēm.
Aglonas novada domes telpās, Somersētas ielā 34, Aglonā, turpina savu darbu
vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centrs nodrošina publisko pakalpojumu pieejamību
labiekārtotās telpās, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības atbilstoši vienas pieturas
aģentūras principam. Pērn centrā tika sniegti 379 valsts iestāžu piedāvātie pakalpojumi.
Aglonas novada dome arī turpmāk rūpēsies par iedzīvotāju labklājību, priekšā daudz ieceru,
ideju, projektu.

Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics

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 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.
2018. gada 6. augustā tika sasaukta Aglonas novada domes ārkārtas sēde (protokols Nr. 22,
2.§), kuras laikā ar 5 balsīm “PAR” un 3 balsīm “PRET” par Aglonas novada domes
priekšsēdētāju ievēlēts Juris Butēvics (Grāveru pagasta saraksts). Par Aglonas novada domes
priekšsēdētāja vietnieci apstiprināta Marita Grebeža (10.08.2018. protokols Nr. 23, 2.§).
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības
deputātiem ievēlē Finanšu komiteju (20.06.2017. sēdes protokols nr. 12, 2.§) 5 locekļu
sastāvā un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju (20.06.2017. sēdes protokols
nr. 12, 2.§) 4 locekļu sastāvā.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un
iedzīvotājiem izveido Aglonas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā, administratīvo
komisiju 6 locekļu sastāvā, iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā (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.
2018. gadā notikušas 36 Domes sēdes, no tām 13 kārtējās un 23 ārkārtas sēdes.
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 – iestāde likvidēta (28.02.2018. protokols Nr.7, 12.§)
 Aglonas novada pirmsskolas Izglītības iestāde
 Šķeltovas pamatskola
 Priežmalas pamatskola
 Aglonas Bazilikas kora skola
 Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola
 Aglonas Sporta centrs - iestāde reorganizēta (12.04.2018. protokols Nr. 10, 15.§)
 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.
Personāls
2018. gadā darbinieku skaits Aglonas novada domē bija - 386, no tiem darbinieki līdz 30 g. 33 darbinieki, no 31 līdz 39 g. - 34 darbinieki, no 40 līdz 49 g. - 92 darbinieki, no 50 līdz 59
g. - 198 darbinieki, pēc 60 gadiem – 29 darbinieki, tajā skaitā 133 vīrieši un 235 sievietes.
1.2. Teritorija un iedzīvotāji
Pēc administratīvā iedalījuma Aglonas novads atrodas Latgales dienvidaustrumu daļā,
robežojas ar Preiļu, Riebiņu, Rēzeknes, Dagdas, Krāslavas un Daugavpils novadiem.

1.attēls. Avots: Aglonas novada attīstības programma 2019.–2025. gadam
Aglonas novada administratīvais centrs – Aglona. Novada kopējā platība ir 393
kvadrātkilometri. Administratīvais centrs - Aglona - atrodas 232 km no Rīgas. Iedzīvotāju
blīvums uz vienu kvadrātkilometru – 9 cilvēki.
Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā uz 2018. gada 1. janvāri bija 3589 personas: 1796 vīrieši
un 1793 sievietes. Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā samazinās katru gadu, lielākais
iedzīvotāju samazinājums (-164 personas) bija no 2017. uz 2018. gadu.
Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā (no 2012.g. līdz 2018. g.) 1. tabula
Gads

01.01.2012

01.01.2013 01.01.2014 01.07.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Iedzīvotāju 4310
skaits

4194

4090

3935

3879

3753

3589

Vīrieši

2109

2045

2015

1946

1917

1861

1796

Sievietes

2201

2149

2075

1989

1964

1892

1793

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

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā - 2018.gads
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Aglonas novadā 2018. gadā
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Baltkrievi

131
Citas tautības

Aglonas novadā dzīvo dažādu tautību pārstāvji, lielākā daļa no tiem ir latvieši (61%),
krievi (28%), baltkrievi (5%), bet vismazāk ir poļu (2 %), čigānu un citu tautību pārstāvju
(4%.). Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv 01.01.2018.
Iedzīvotāju skaits sadalījumā pēc valstiskās piederības 2. tabula
2012. g.

2013. g. 2014. g. 2015.g. 2016.g.

2017.g.

2018.g.

Pilsoņi

4018

3908

3806

3677

3622

3446

3313

Nepilsoņi

261

251

237

215

213

199

188

Pārējie

31

35

47

43

44

40

41

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv, 01.07.2018.

Aglonas novadā 94 % no visiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 5 % ir Latvijas
nepilsoņi un pārējie ir 1 %.
No 2012. gada līdz 2018. gadam bērnu skaits Aglonas novadā pakāpeniski
samazinājās, lielākais bērnu skaita samazinājums bija 2018. gadā, kas bija par 46 bērniem
mazāk nekā 2017. gadā.
Bērnu skaits Aglonas novadā (no 2012. g. - 2018 g.) 3. tabula
2012. g.

2013. g. 2014.g.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

0-6 g.

184

179

214

208

191

173

149

Vīrieši

99

89

108

107

94

88

74

Sievietes

85

90

106

101

97

85

75

7-18 g.

490

463

398

394

397

371

349

Vīrieši

248

233

207

200

202

185

181

Sievietes

242

230

191

194

195

186

168

Kopā

674

642

612

602

588

544

498

Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv, 01.07.2018..
2018. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 14 dzimšanas reģistri (par
jaundzimušām 4 meitenēm un 10 zēniem). Salīdzinājumā ar 2017. gadu reģistrēto dzimšanas
reģistru skaits ir par 7 vairāk.
Divi mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 7 mazuļi, ka
trešais un ceturtais bērns- pa 2 mazuļiem, un kā sestais bērns ģimenē – 1 mazulis. 8 bērniem
atzīta paternitāte.
2018. gadā sastādīti 38 laulības reģistri, t.sk. 4 par dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajām
laulībām, 1 par ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noslēgtajām laulībām, 32 par Aglonas
bazilikas draudzē un 1 par Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu draudzē noslēgtajām
laulībām.
68 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 8 laulātajiem – otrā laulība.
Jaunākajai līgavai bija 21 gads, vecākajai – 68 gadi, jaunākajam līgavainim bija 20 gadi,
vecākajam – 70 gadi.

Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 11 laulību reģistros (2017. gadā 10 reģistros).
2018. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 36 miršanas reģistri – miruši 18
vīrieši un 18 sievietes, no tiem 9 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki, 2 mirušie – VSAC
„Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki. 23 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas
pagasts, 5 – Kastuļinas pagasts, 3 – Šķeltovas pagasts, 2 – Grāveru pagasts, 3 mirušie no
citiem novadiem.
Salīdzinājumā ar 2017. gadu sastādīto miršanas reģistru skaits ir par 1 mazāk.
Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 56 gadu vecs vīrietis, vecākais mirušais iedzīvotājs – 95
gadus veca sieviete.
Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 5 gadījumos, 12 reģistru ierakstos veikti
papildinājumi.
1.3. Nodarbinātība
Vadoties pēc NVA datiem Aglonas novadā kopā reģistrēti 259 bezdarbnieki
(31.07.2018.), bezdarba līmenis– 12,5%.
Bezdarba līmenis Aglonas novadā uz 31.07.2017. bija 313 personas jeb 14,5%,
salīdzinot ar 2018. gada jūliju bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 2%.
Bezdarbnieku ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem – 63 (24% ), bezdarbnieku ar
bezdarba ilgumu 6-12 mēneši – 54 (21%), bezdarbnieku ar bezdarba ilgumu no 1-3 gadi – 46
(18%) un bija ilgāk par 3 gadiem – 96 (37%).
2018. 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 – 2 (1%)
no 20 -24 gadi – 8 (3%)
no 25 -29 gadi – 16 (6%)
no 30 -34 gadi – 10 (4%)
no 35 – 39 gadi – 16 (6%)
no 40 -44 gadi – 28 (11%)
no 45 - 49 gadi – 36 (14%)
no 50 -54 gadi 50 (19%)
no 55 - 59 gadi – 61 (24%)
60 un vecāki - 32 (12%).

Bezdarbnieku skaits
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Aglonas novada bezdarbnieku skaits pa vecuma grupām 2018. gadā 2.diagramma
Aglonas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc izglītības līmeņa:
augstāko izglītība – 17 (7%)
profesionālā izglītība – 129 (50 %)
vispārējā vidējā izglītība – 61 ( 23%)
pamatizglītība – 44 (17%)
zemāka par pamatizglītību – 8 (3 %)
Aglonas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem,
problēmgrupām:
Sievietes – 124 (48%)
Vīrieši – 135 (52%)
Ilgstošie bezdarbnieki – 142 (55%)
Invalīdi-bezdarbnieki- 29 (11%)
Jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem – 10 (4%)
Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 45 (17%)

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Aglonas novadā 2018. gadā
(Dati no: www.pmlp.gov.lv/lv, 01.01.2018.)
Kategorija

Skaits
Līdz
darbspējas
vecumam:

Grāveru
pagasts

Aglonas
pagasts
%

Skaits

214

52,3% 41

vīrieši 110
sievietes 104
Darbspējas
vecumā:

10%

Skaits

%

Šķeltovas
pagasts
Skaits

%

KOPĀ
Aglonas novads
Skaits

71

17,4 % 83

20,3% 409

25

32

44

211

16

39

39

198

50,6% 292

12,4% 482

20,4% 392

16,6% 2359

vīrieši 623

164

269

222

1279

sievietes 570

128

213

170

1081

46,1% 120

14,6% 194

23,6% 129

Pēc
darbspējas
vecuma:

1193

%

Kastuļinas
pagasts

4. tabula

378

15,7% 821

vīrieši 136

47

78

46

307

sievietes 242

73

116

83

514

KOPĀ 1785

49,8% 453

12,6% 747

20,8% 604

16,8% 3589

%
100%

100%

100%

100%

1.4. Uzņēmējdarbība
Pēc Lursoft sniegtās informācijas Aglonas novadā līdz 2018. gada beigām tika
reģistrēti 356 uzņēmumi (biedrību un nodibinājumu reģistrā - 32 organizācijas,
komercreģistrā - 79 uzņēmumi, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā – 11
organizācijas, sabiedrisko organizāciju reģistrā – 2 organizācijas, uzņēmumu reģistrā - 232
uzņēmumi. 155 uzņēmumi darbojas aktīvi un 165 uzņēmumi ir likvidēti (komercreģistra,
uzņēmumu reģistra dati, periods no 1995. līdz 2018. g.).
No kopējā Aglonas novada uzņēmumu skaita, kas 2018. gadā sastāda 356 uzņēmumi,
lielākoties reģistrētas kā zemnieku saimniecības – 48%, sabiedrības ar ierobežotu atbildību –
19%, biedrības – 8%, individuālie komersanti – 6%, individuālie uzņēmumi – 6% (skat. 5.
tab.)
Uzņēmumu sadalījumā pa tiesiskajām formām 5. tabula
Tiesiskā forma
Skaits
%
Biedrība
29
8,52
Nodibinājums
3
0,57
Individuālais komersants
22
6,25
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
56
14,77
Akciju sabiedrība
1
0,28

Iestāde
Draudze
Sabiedriskā organizācija
Atklātais sabiedriskais fonds
Paju sabiedrība
Filiāle
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pašvaldības uzņēmums
Individuālais uzņēmums
Kooperatīvā sabiedrība
Zemnieku saimniecība
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums
Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona

1
6
1
1
5
2
13
2
20
17
172
1
4

0,28
1,70
0,28
0,28
1,42
0,57
3,69
0,57
5,68
4,83
48,86
0,28
1,14

Informācijas avots: Lursoft
Kopumā no 2012. līdz 2018. gadam nav vērojamas straujas izmaiņas reģistrēto
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā, izņemot 2013. gadu, kad reģistrēto uzņēmumu skaits
sasniedza 7 vienības. Līdz 2018. gada beigām tika reģistrētas 3 jaunas uzņēmējdarbības
formas (skat. 6 tab.), kas ir par vienu vienību mazāk, salīdzinot ar 2017. gadu. Savukārt
2018. gadā tika likvidēti 8 uzņēmumi, kas ir par 1 mazāk, nekā 2017. gadā (likvidēti 9
uzņēmumi).
Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
6. tabula
Uzņēmējdarbības formas
2012
2013
2014
2015
2016
2017 2018
Individuālais komersants (IK)
0
2
1
0
2
1
0
Sabiedrība
ar
ierobežotu
0
2
2
5
2
0
3
atbildību (SIA)
Zemnieku saimniecība (ZEM)
1
0
0
2
1
1
0
Kooperatīvo biedrību savienības
0
0
0
0
0
0
0
uzņēmums (KSS)
Kopā
3
7
3
2
3
4
3
Informācijas avots: Lursoft
Aglonas novadā ir mikro un mazie uzņēmumi, vidēji lielo un lielo uzņēmumu novada
teritorijā nav. Aglonas novada uzņēmēju galvenie darbības veidi ir lauksaimniecība,
mežsaimniecība un zivsaimniecība. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi nodarbojas arī ar
vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un dažādu pakalpojumu sniegšanu.
Aglonas novadā reģistrētie uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu ir SIA “ELTEX”, ZS
“PAKALNI”, SIA “JA GRAVELS, SIA “BIOPLUS”, SIA FOTON-D, SIA”DEITILDE ZS
“ILZAS”, SIA “SPERO SK”, SIA “NAMEDA L”, SIA “KRIMO”, SIA “AG 21”, SIA
“SKF UN PARTNERI”, SIA “VENON”, SIA”DEITILD”, SIA “KLINTS 99”, SIA “CĪŠI
GORDS”, SIA “AGLONAS DOKTORĀTS – S”, AS “AGLONAS SPĒKS”, SIA “FIDES
DS”, SIA “MINIPALĪGS”.

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.
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu vai
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija noteikts 190 ģimenēm. Par trūcīgu
tiek atzīta persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro. Pārskata gadā maznodrošināta personas (ģimenes)
statuss bija noteikts 10 ģimenēm. Par maznodrošinātu tiek atzīta persona (ģimene), kuras
vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 150,00
eiro.
Garantētais minimālais ienākums
Trūcīgām personām/ģimenēm piešķir pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa
nodrošināšanai. 2018. gadā GMI pabalstam izlietoti 57329,76 eiro. Šo pabalstu saņēma 113
ģimenes.
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm. 2018. gadā dzīvokļa pabalsta

nodrošināšanai tika izlietoti 2150 eiro.
Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalstu piešķir Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 50% apmērā trūcīgām/maznodrošinātām daudzbērnu
ģimenēm, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 443,75 eiro.
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir skolēniem – pirmklasniekiem no maznodrošinātām
ģimenēm – 21,34 eiro vienu reizi gadā. 2018. gadā šim pabalstam izlietoti 21,34 eiro un to
saņēma viena trūcīga ģimene.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijās
Līdz 500,00 eiro, tiek piešķirts neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. 2018. gadā izlietoti 3250 eiro.
Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās 2018. gadā izlietoti 4893,72 eiro, šo pabalstu saņēmušas 8 personas.
Pabalstos par audžuģimenēs ievietotajiem 3 bērniem 2018. gadā izlietoti 6956,81 eiro.
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Šis pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2018. gadā
šim pabalstam izlietoti 6000 eiro – 20 ģimenēm.
Asins donoru materiālais pabalsts
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 385 eiro – 32 personas.
Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 3250 eiro – 65 personām.
Apbedīšanas pabalsts
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 335 eiro.
Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 93,63 eiro.
Pabalsts medikamentu daļējai apmaksai
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 231,65 eiro.
Pabalsts represētām personām
2018. gadā šim pabalstam izlietoti 600,00 eiro.
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi
iedzīvotājiem naudā. 2018. gadā izlietoti 9275,20 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.
Sociālais dienests apmaksāja pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – Dagdas
SAC 1 personai, 2018. gadā izlietoti līdzekļi 3262,38 eiro.
2018. gadā tika sakārtoti dokumenti iespējai stāties rindā uz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem 2 personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2018. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 7 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 2018.
gadā saņēma 30 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.
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. 2018. gadā pasākumā piedalījās 144 bezdarbnieki.
2018. gadā Sociālais dienests veica ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumu 1.grupas
invalīdiem īpašas kopšanas nepieciešamībai, un tādi tika sniegti 31 personai.
1.6. Bāriņtiesa
Aglonas novada administratīvajā teritorijā ir izveidota viena pašvaldības aizbildnības
un aizgādnības iestāde – Aglonas novada Bāriņtiesa. Tā darbojas saskaņā ar Aglonas
novada domes apstiprināto bāriņtiesas nolikumu. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētaja, 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 2018. gadā veikti 205 apliecinājumi, no tiem Šķeltovas pagastā – 37, Kastuļinas
pagastā – 42, Grāveru pagastā – 16, Aglonas pagastā- 110, par kuru veikšanu iekasētā naudas
summa - kopā 1441,67 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.
2018. gadā pieņemts 31 lēmums (tai skaitā lēmumi par aizgādņu iecelšanu, audžuģimeņu
izvērtēšanu, atzinumu sniegšanu tiesai, audžuģimenes statusa piešķiršana u.c.).
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 (trijām mātēm) ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas.
Ar tiesas spriedumu atņemtās aizgādības tiesības var atjaunot ar tiesas spriedumu. Neviens
no vecākiem nav griezies tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu.
Par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, bāriņtiesa
pārskata gadā ir informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju.
Pēc tiesas pieprasījuma 2018. gadā tiesai sniegti 5 atzinumi.
Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība
Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa,
audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē.
Aglonas novada 13 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 2 ir ievietoti audžuģimenē,
11 ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā (bērnunamā) nav ievietots neviens no Aglonas novada bērniem.
Aglonas novadā ir sešas audžuģimenes, kurās ievietoti astoņpadsmit bērni, visi bērni ir no
citām pašvaldībām, divi Aglonas novada bērni ievietoti audžuģimenēs kaimiņu novados.
Novadā ir 20 aizbildņu ģimenes, kurās kopā ievietoti 33 bērni, no kuriem 11 ir Aglonas
novada bērni.
2018. gada 22. decembrī bāriņtiesa organizēja koncerta apmeklējumu audžuģimenēm un
aizbildņu ģimenēm.
2018. gadā vienai Aglonas novada ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss.
2018. 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. 2018. gadā divu bērnu vecāki ir devušies
strādāt uz ārzemēm un lūguši bāriņtiesu izvērtēt un atzīt, ka šāda nodošana atbilst bērna
interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.
Aizgādnības lietas
Aizgādnībā ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Ja tiesa ierobežo personas
rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, tā paziņo par to bāriņtiesai, kas
pēc vajadzības ieceļ pār šo personu vienu vai vairākus aizgādņus, kam uzdod rīkoties tiesas
noteiktajā apjomā.
Aglonas novada bāriņtiesas pārraudzībā ir 67 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.
2018. gadā pārskata gadā ar tiesā pārskatīta rīcībspēja 12 personām. Divām personām ar
ierobežotu rīcībspēju iecelts aizgādnis.
Bāriņtiesa, saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu
mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam. Šādas bāriņtiesas pārziņā ir piecas 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 astoņas lietas.
Aizgādnības, aizgādības, ārpusģimenes aprūpes, mantas pārraudzības un ģimenes
domstarpību lietās ir sastādīti 100 dzīves apstākļu pārbaudes akti, 55 sarunas protokoli, 40
mantas apskates akti.
Bāriņtiesas pārraudzībā aktīvas 17 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,
2018. gadā atzinums tika sniegts desmit lietās.
2018. gadā bāriņtiesā ir notikušas 18 bāriņtiesas sēdes, kurās ir pieņemts 31 lēmums.
Bāriņtiesa ir piedalījusies 15 tiesas sēdēs Preiļos, Daugavpilī, Rīgā, Krāslavā, Gulbenē.
Gada laikā bāriņtiesa ir griezusies policijā ar iesniegumu par iespējamu vardarbību pret
nepilngadīgajiem. Trijās lietās ir uzsākts kriminālprocess.
Neviens novada bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts un atcelts.
Kopumā bāriņtiesas lietvedībā ir 127 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 centrā 2018. gadā ir notikuši dažādi pasākumi – semināri, konferences,
sanāksmes, ik pēc trīs mēnešiem Donoru diena u.c. pasākumi. Kā arī izklaidējošie pasākumi
– groziņballes, zaļumballes, filmas, pašdarbības kolektīvu koncerti, izrādes, profesionāļu
koncerti un izrādes. Jaunais gads Kultūras centrā iesākās ar Jaungada balli. 2018. gada
kultūras dzīve lielākoties tika aizvadīta Latvijas simtgades un XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku zīmē. Aglonas KC vadītāja apmeklēja Latvijas simtgades
koordinatoru un XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koordinatoru
seminārus un konferences, kurās tika spriests par šo svētku organizēšanu un kolektīvu dalību
tajos. Novada kolektīvi piedalījās skatēs iegūstot labus rezultātus un ceļa zīmi uz Dziesmu un
Deju svētkiem. Tāpēc tika organizēti koncerti, kuros dejotājiem un dziedātājiem būtu iespēja
parādīt skatītājiem apgūto repertuāru. Janvārī jauktais koris “ASSUMTA“ organizēja
koncertu Aglonas bazilikā “LV100 ieskandināšana Aglonā”. Februārī notika Tautas deju
kolektīvu sadancis “Ceļā uz Deju svētkiem”, bet vakarā visi atnākušie varēja iedejot svētkus
groziņballē.
Martā, ar skaistu koncertu sievietes sveica jaunais, talantīgais dziedātājs Ainars Bumbieris,
bet vakarā bija iespēja izdejoties. Arī 2018. gadā tika demonstrētas Latvijas 100 gades
filmas. Filma “Paradīze‟89” lika pasmaidīt visiem skatītājiem. Martā bija iespēja apmeklēt
Viktora Dimpera fotoizstādi “Mana daba”.
Aprīlis iesākās ar pasākumu “Dzīsim jokus Lieldienās”. Apmeklētājus smīdināja Rušonas
amatierteātris “Uz sitīņa” un uzstājās Aglonas KC vokālie ansambļi. Bija iespēja piedalīties
konkursā “Izgatavo savu putnu būrīti”, radošajās darbnīcās kopā ar BJBLPC “Strops” un
doties kārtīgos dančos ar folkloras kopu “”Zibacteņa” un Lieldienu zaķi. Bet vakarā lustīgas
dejas groziņballē. Kā ierasts aprīlī kopā nāca novada kori un viņu draugi, lai vienotos kopīgā
dziesmā. Bērni tika aicināti uz teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks”, bet Rudzātu
amatierteātris “Okūts” viesojās ar izrādi “Mūsu pokāls”.
Maijā tika svinēti “Baltā galdauta svētki” aicinot iedzīvotājus pie baltiem galdautiem
klātiem galdiem vienoties kopīgās dziesmās un dalīties atmiņās par Latvijas brīvību. Aglonas
pagasta piecgadnieki tika aicināti svinēt “Bērnības svētkus” kopā ar Mazo raganiņu un
Mikipeli.
Lai veiksmīgi uzsāktu vasaras sezonu, tika veikti remontdarbi estrādes skatuvē. Jūnijā tika
atklāta brīvdabas estrādes vasaras sezona, ko ieskandināja Normunds Rutulis ar koncertu
“Man nav žēl”. Kamēr vecāki baudīja koncertu, bērniem bija iespēja lēkāt piepūšamajās
atrakcijās, bet vakarā lustējās pirmajā šī gada zaļumballē. Līgo naktī Aglonas brīvdabas
estrādē pulcējās vairāki simti līgotāju, lai svinētu vasaras saulgriežus.
Jūlijs iesākās ar dalību Dziesmu un deju svētkos gūstot pozitīvas emocijas visas nedēļas
garumā. Jūlijā pārstāvējām Aglonu Anikščai pilsētas svētkos Lietuvā, gūstot pieredzi
pasākumu organizēšanā.
Augustā tika svinēti Aglonas novada svētki, kas iesākās ar Labdarības akcijas “Piepildīt
sapni – 5” noslēguma koncertu. Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, bērni
baudīja putu priekus Putu ballītē kopā ar pirātmeiteni. Bet vakarā visi tika aicināti uz Nakts
orientēšanās sacensībām. Pirmo reizi tika demonstrēts nakts kino – filma “Bille”, kas radīja

lielu interesi novada iedzīvotājos. Turpinot svinēt novada svētkus, sadarbībā ar novada
sporta organizatoru, notika komandu sacensības ģimenēm. Aglonas novada centrālajā
bibliotēka bija iespēja apskatīties izstādi “Radošie cilvēki Aglonā” un piedalīties
novadpētniecības konkursā un literārās stafetēs. Aglonas KC bija apskatāmi Aglonas jauno
mākslinieču mākslas darbi izstādē “V3”. Svētku koncertā tika apbalvoti uzvarētāji, koncertu
sniedza novada kolektīvi, viesi no Preiļiem, Ludzas un viesmākslinieki no Rīgas. Novada
svētkus noslēdza sv.Mise Aglonas bazilikā un kapusvētki Aglonas kapos.
Augustā visā Latvijā tika organizētas “Simtgades zaļumballes”, arī Aglona nebija izņēmums
un kopā ar Santu Kasparsoni svinējām šos svētkus. Vasaras sezona, kā ierasts, noslēdzās ar
IG “Velomīļi” organizēto pasākumu “Ar veļiku pa Aglyunu” un pēdējā šīs sezonas
zaļumballē lustējām līdz rīta gaismai.
1. septembrī, sadarbībā ar novada skolām un BJBLPC “Strops”, novada bērni tikai aicināti
uz “Zinību dienu” kopā ar Pepiju Garzeķi un viņas draugiem. Darbojās piepūšamās
atrakcijas, konkursi, radošās darbnīcas, sejiņu apgleznošana, milzu burbuļu darbnīca. Seniori
tika aicināti uz “Rudens balli”. Bet septembra noslēgumā bija iespēja apmeklēt izzinošu
izstādi “Sauleskalna daba un ainavas”.
Sakarā ar aizņemto jūliju, kad notika Dziesmu un Deju svētki, Pilngadības svētki tika
pārcelti uz oktobri, kur suminājām Aglonas pagasta pilngadību sasniegušos jauniešus. Taču
“Skolotāju dienai veltītajā pasākumā” skolotājus sveica Brāļi Ziemeļi ar ģimeni. Vēl oktobrī
notika “Rudens groziņballe”. Savukārt oktobra beigās “Svecīšu vakarā” tika pieminēti
tuvinieki, kas dus Aglonas kapos.
Novembris – patriotiskais mēnesis. Tas aizsākās ar Aglonas bazilikas Kora skolas
audzēkņu koncertu “Tautasdziesma Latvijai”, kurā izskanēja visskaistākās latviešu un
latgaliešu tautasdziesmas. Jau ceturto gadu, sadarbībā ar jauniešu lietu speciālistu un
Zemessardzes 35. kājnieku bataljonu, tika organizētas nakts orientēšanās sacensības “Lāpu
skrējiens”, kurā tiek iepazīta Aglona un izzināta Latvijas vēsture. Taču simtgades svinību
kulminācija – svinīgais koncerts “Tev – Mana Latvija”, kurā tika godināti uzņēmīgākie
Aglonas novada iedzīvotāji. Koncertu papildināja Aglonas novada amatierkolektīvi, solisti,
jaunais ģitārists Pēteris Paulicāns un Ilonas Bageles vokālās klases studente Diāna Laizāne.
Video – Aglona no putna lidojuma un “Smilšu kino”. Noslēgumā – kopbilde Latvijas
simtgadei un kopīga simtgades kūka.
Decembris aizritēja Ziemassvētku noskaņās. “Lielās egles iedegšanā” Griņčs aicināja rotaļās
un uz radošajām darbnīcām. Ziemassvētku radošajās darbnīcās tika veidoti Ziemassvētku
dekori kopā ar Intu Reču. Trīs sivēntiņi un Ziemassvētku vecītis svinēja Ziemassvētkus ar
pirmsskolas vecuma bērniem. Otrajos Ziemassvētkos visi tika aicināti uz brīnišķīgu Inetas
Rudzītes Ziemassvētku koncertu “Lai nepietrūkst gaismas”. 2018. gadu noslēdza“Vecgada
koncerts un groziņballe”, kurā ar humoru atskatījāmies uz veco gadu, bet burve ielūkojās
2019. gada prognozēs.
Šķeltovas tautas namā (TN) 2018. gadā notikuši vairāki kultūras pasākumi, organizēti
tradicionālie svētki:
1. aprīlī Lieldienu pasākums „Lieldienu jampadracis”, 22. jūnijā Līgo svētku pasākums
laukumā pie Šķeltovas TN, 23. decembrī Adventa laika koncerts Peipiņu Sāpju Dievmātes
Romas katoļu baznīcā, 29. decembrī Jaungada pasākums.
Ikgadējie Šķeltovas TN pasākumi:
20. aprīlī pasākums „Tiem, kam pāri 40”,
15. maijā Mātes dienai veltīts pasākums.
31. maijā “Svētki bērniem”.
20. jūlijā “Svētki jauniešiem”.
14. oktobrī Svētdienas teātra pēcpusdiena.

10. novembrī koncerts “Rudenīgais pieskāriens”.
19. decembrī bērnu eglīte.
Ikgadējā rudens velšu izstāde norisinājās no septembra beigām līdz oktobra beigām.
Organizētas dažādas radošās darbnīcas. Notikuši vairāki Šķeltovas TN amatiermākslas
kolektīvu izbraukumi Aglonas novada teritorijā un ārpus tās.
Šķeltovas TN 2018. 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
2018. gadā Kastuļinas pagasta Tautas nams atzīmēja lielu jubileju – 30 gadi, kopš tika
uzcelta tautas nama ēka. Toreiz tas bija liels notikums vietējo iedzīvotāju dzīvē, jo vienā ēkā
sāka darboties tautas nams un bibliotēka, pārvaldes grāmatveži, bet vēlāk tika izveidots
feldšeru- akušieru punkts, pasts un veikals. Rezultātā izveidojās neliels, bet ērts centrs
iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai.
Tautas namā regulāri notika dažādi kultūras pasākumi: februārī Valentīndienas pasākums,
kurā tika sumināti kāzu gadadienu jubilāri. Martā tika rīkots Sieviešu dienai veltīts
sarīkojums “Jums sievietes”, maijā – Mātes dienai veltīts koncerts un Bērnības svētki
“Vasariņai skaisti rīti”, jūnijā Līgo svētku svinēšana. Augustā – Pilngadības svētki.
Septembrī – Senioru balle, Rudens balle, gada noslēgumā – Ziemassvētku pasākumi bērniem
un pieaugušajiem. Tautas namā darbojās pašdarbības kolektīvi: bērnu deju kolektīvs, bērnu
dramatiskais pulciņš, vokālais ansamblis un pieaugušo dramatiskais pulciņš. Bieži pasākumi
tiek rīkoti sadarbībā ar Priežmalas pamatskolas kolektīvu. Skolotāju vadībā 6.-9. klašu
skolēni gatavoja rotaļas, spēles, teatralizētus priekšnesumus pasākumam “Jautrā Masleņica”.
Grāveru pagasta tautas namā pastāvīgi norisinās dažādi kultūras pasākumi t.sk.
tradicionālie, pagasta iedzīvotāji labprāt apmeklē rīkotos svētku pasākumus. Tautas namā
darbojas četri kolektīvi: bērnu deju kolektīvs, deju kolektīvs „LīDejas”, vokālais ansamblis
un teātra pulciņš. Regulāri tiek rīkotas dažādas sporta aktivitātes, mednieku sacensības,
senioru sporta dienas un dažādi turnīri - zemledus makšķerēšanā, futbolā, novusā u.c.
Sports
2018. gads bagāts ar dažādiem sporta pasākumiem Aglonas novadā:
- Kastuļinas pagastā sarīkoti sporta pasākumi ziemas un vasaras makšķerēšanā, novusā,
galda tenisā, biljardā, dambretē, pludmales volejbolā, spiningošanā, tika rīkota sporta diena.
Kopā pasākumos piedalījās ap 200 dalībnieku.
- Grāveru pagastā tika organizētas novada zemledus makšķerēšanas sacensības, sarīkota
senioru sporta diena, kā arī notika mednieku sacensības. Pasākumos pulcējās ap 100
dalībnieku.
- Šķeltovas pagastā spēlēja novusu, galda tenisu, notika šautriņu mešanas turnīrs, zemledus
makšķerēšana, rudens kross. Kopā piedalījās ap 80 dalībnieku.
- Aglonas pagastā pagājušā gada laikā tika novadīti apmēram 25 sporta pasākumi, kuros
piedalījās pie 800 dalībnieku. Bez jau tradicionālajiem sporta pasākumiem bija vēl arī
pludiņmakšķerēšana uz dīķiem 4 posmi, nūjošanas sacensības, traktortehnikas parāde,
braucieni uz hokeja un basketbola spēlēm Rīgā. Masveidīgākais pasākums bija olimpiskā
sporta diena Aglonas vidusskolā, kura sarīkoja pārgājienu ar dažādām sporta aktivitātēm.
Piedalījās ap 150 dalībnieku.
2018. gadā Aglonas novada Sporta centrs kā Aglonas novada pašvaldības struktūrvienība
tika reorganizēta (Aglonas novada domes 2018. gada 12. aprīļa sēde, protokols Nr. 10 §15),
nododot sporta halli Aglonas vidusskolas pārvaldībā.

Aglonas vidusskolas sporta hallē pastāvīgi notiek sporta nodarbības un tiek rīkoti dažādi
pasākumi. Darbojas sporta pulciņš basketbolā, kā arī notiek futbola un vieglatlētikas
nodarbības saskaņā ar sadarbības līgumu starp Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolu un
Aglonas novada pašvaldību. Sporta centrā tiek iznomātas telpas jaukto cīņu MMA sporta
sekcijai. Interesenti var apmeklēt arī trenažieru zāli.
Atkarībā no sezonas, pieejama apgaismota Aglonas vidusskolas slidotava, slēpošanas un
nūjošanas trase ar iespēju bezmaksas izmantot sporta inventāru.
2018. gadā projekta Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona
pārbūve” ietvaros veikta vērienīga Aglonas vidusskolas stadiona pārbūve, pārbūvējot
futbola laukumu un skrejceļus, stadiona austrumu pusaplī ierīkojot lodes grūšanas apli ar
piezemēšanās sektoru un tāllēkšanas bedri ar skrejceliņu, ierīkojot stadiona rietumu pusaplī
marķētu šķēpa mešanas vietu, uzstādot laukuma apgaismojumu un ieklājot sintētisko segumu
futbola laukumam, skrejceļiem un pusapļiem.
1.8. Tūrisms
Katru gadu Aglonas novadā paplašinās naktsmītņu piedāvājums. Arī 2018. gadā tika atvērtas
3 jaunas naktsmītnes. Šogad Latvijā viesojās Romas Pāvests Francisks, kas savas vizītes
laikā apmeklēja arī Aglonas baziliku. Šis bija liels notikums ne tikai Aglonai, bet arī Latgales
reģionam.
Apkopojot datus par apmeklētāju skaitu Aglonas novada tūrisma iestādēs, kultūras,
sakrālajos un aktīvās atpūtas objektos, kopējais apmeklētāju skaits sastādīja vairāk par 140
tūkst. No kopējā tūristu skaita Aglonas novadā 90% sastādīja iekšzemes tūristi, bet 10 %
ārvalstu tūristi. Lielākie ārzemju tirgi bija Lietuva, Igaunija, Vācija, Polija, Francija,
Nīderlande.
Kā populārākos tūrisma objektus var minēt Aglonas baziliku, Maizes muzeju, Kristus Karaļa
kalnu, Velnezeru, Senlietu un kara muzeju.
Pie tūrisma informācijas konsultanta pēc tūrisma informācijas bija griezušies 4332
apmeklētāji. 74% no tiem bija Latvijas iedzīvotāji, savukārt 26% ārvalstu viesi. Visvairāk ir
bijis apmeklētāju no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes un citām pasaules
valstīm.
Visu gadu tiek sniegta informācija par naktsmītnēm, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas,
kultūras pasākumiem u.c. iespējām Aglonas novadā, Latgalē un visā Latvijā, vietējiem un
ārzemju tūristiem.
Lai piesaistītus tūristus savam novadam, Aglonas novads katru gadu tiek pārstāvēts
Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour”, arī 2018. gads nav bijis izņēmums. Divās
tematiskajās hallēs pulcējās 850 tūrisma uzņēmumi un to pārstāvji no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Turcijas, Slovākijas, Dānijas, Taizemes, Krievijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas,
Ēģiptes, Lielbritānijas, Gruzijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Seišelu salām un Portugāles,
pēc ilgāka pārtraukuma arī no ASV, Bulgārijas, Kipras un Islandes.
Latgales reģions tika pārstāvēts 9 starptautiskajās tūrisma izstādēs, kuras pārstāvēja Latgales
TIC darbinieki un kurās tika izplatīti arī Aglonas novada tūrisma materiāli:
„Balttour 2018” (Ķīpsala, Latvija), „Vakantienbeurs 2018” (Utrehta, Nīderlande), “Matka
2018” (Helsinki, Somija), “Adventur 2018” (Viļņa, Lietuva), “F.re.e 2018”, (Minhene,
Vācija), “Tourest 2018” (Tallina, Igaunija), “ITB 2018” (Berlīne, Vācija), “Otdih 2018”
(Minska, Baltkrievija), “Senior” (Zviedrija).
Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem.
Izdots jauns Tūrisma buklets – 2018 par Aglonas novada piedāvātajiem tūrisma
pakalpojumiem 3 valodās (latviešu, krievu, angļu) 3000 eksemplāri. LEADER projekta

ietvaros, sadarbībā ar projekta vadītāju Vitu Rivari tika izstrādātas un iespiestas jaunas
velomaršrutu kartes 500 eksemplāri, kā arī uzstādītas velo novietnes un iegādāti velosipēdi
un aprīkojums. Pateicoties tam, tiks popularizēta aktīvā atpūta Aglonas novadā.
Tika sagatavota informācija par Aglonas novadu LRTA “Ezerzeme” izdotajām Latgales
reģiona tūrisma kartēm “Aktīvā atpūta ģimenēm”, tūrisma kartei “Latgale” un LIAA
izdotajām kartēm “Austrumlatvija Latgale” un Latvijas velokarte.
Informatīvo vizīšu organizēšana uz Aglonas novadu:
 Latvijas gidu asociācijas vizīte;
 Igaunijas lielākā laikraksta “Postimees” žurnālista vizīte;
 Poļu velo blogera un žurnālistu vizīte, publikācijas medijos www.znajkraj.lv un
“Rowertour”;
 Lietuvas lielākā laikraksta “Lietuvas Rytas” žurnālistu vizīte;
 Tūrisma operatoru “Estravel” un ziņu portāla TVNET žurnālistu informatīvā vizīte;
 Polijas žurnālistu (pārstāvēti galvenie Polijas dienas izdevumi, ziņu portāls un
televīzija) un tūroperatoru informatīvā vizīte;
 Vācijas dabas tūrisma bloga www.travelinspired.de road trip tipa vizīte;
 Ziņu portāla “Delfi” žurnālistu vizīte.
 Sadarbībā ar Latvijas vēstnieku Polijā tika organizēta Latgales delegācijas dalība
Latvijas dienās Polijā, Oranskas brīvdabas muzejā, kurā piedalījās arī pārstāvji no
Aglonas
novada,
ZS
“Sollomina
muiža”
saimnieki.
Sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” Aglonas novada
uzņēmējiem bija iespēja piedalīties asociācijas rīkotajās apmācībās, semināros,
pieredzes
apmaiņas
braucienā
un
Latgales
tūrisma
konferencē.
Tūrisma informācijas konsultants uzrakstīja pieteikumu uz Latviskā mantojuma zīmi,
ko izsniedz Tūrisma asociācija Lauku ceļotājs. Uz Latviskā mantojuma zīmi tika
izvirzīta
ZS
“Sollomina
muiža”
un
tā
tika
piešķirta.
Notiek darbs pie Eirovelo 11 maršrutu sagatavošanas sadarbībā ar LRTA “Ezerzeme”
un citām organizācijām. Arī Aglonas novads tiks iekļauts šajā velo maršrutu tīklā.
Turpinās darbs pie Aglonas novada popularizēšanas gan vietējā, gan ārvalstu tirgū.
Tiek atjaunota un aktualizēta informācija par Aglonas novada tūrisma piedāvājumu
aglona.lv,
aglona.travel,
visitlatgale.com,
latgale.travel
u.c.
portālos.
Kā arī tiek atjaunota un aktualizēta informācija par Aglonas novada tūrisma
piedāvājumu jaunajam 2019. gada tūrisma kartei, kas tiks izdots 3 valodās (5000
eksemplāros).
Jau tagad sadarbībā ar citiem Latgales TIC darbiniekiem un LRTA “Ezerzeme” tiek
plānotas
tūrisma
mārketinga
aktivitātes
2019.
gadam.
Plānotie pasākumi ir:
 Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019”;
 Tūrisma materiālu izplatīšana 6 starptautiskajās tūrisma izstādēs;
 Mārketinga pasākumi- ārzemju u Latvijas tūroperatoru un žurnālistu vizītes, blogeru
vizītes;
 Informācijas sagatavošana LRTA “Ezerzeme” tematisko karšu izdošanai;
 Aglonas novada amatnieku dalība amatnieku tirgos;
 Dalība festivālos un darbsemināros, kā arī citi pasākumi.
 Aglonas novada tūrisma kartes aktualizēšana un izdošana;
 Aglonas novada tūrisma piedāvājuma popularizēšana.

Kopējais apkalpoto personu skaits Aglonas novadā 2018. gada 1. janvārī – 31. oktobrī
(salīdzinājums ar 2017. gadu)
3. diagramma
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4. diagramma
Pašvaldības finanšu un saimnieciskās darbības rezultāti
2018. gadā Aglonas novada dome turpināja pašvaldības iestāžu un struktūrvienību materiāli
tehniskās bāzes nostiprināšanu, izmantojot dažādus finanšu instrumentus - nodokļu ieņēmumi,
mērķdotācijas, dotācija no PFIF, aizņēmumi, ES fondu līdzfinansējums.
Pamatbudžeta ieņēmumi 4 444 631 EUR (naudas plūsma) novadā pārskata gadā, salīdzinājumā
ar gada sākumā plānoto, ir izpildīti par 103%, bet 2018.gada ieņēmumu izpilde, salīdzinājumā ar
2017.gadu, ir 104%. Nodokļu ieņēmumu izpilde 2018.gadā, salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir 99%,
nenodokļu ieņēmumi 41%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 96%, transferti 114%.
Ieņēmumu neliels palielinājums skaidrojams ar transfertu palielinājumu, kas tika saņemti iepriekšējos
pārskata periodos Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī uzsākto 2018.gadā
realizācijai.
Nenodokļu ieņēmumu straujš samazinājums izskaidrojams ar to, ka 2018.gadā Aglonas novada
dome saņēma par 136 708 EUR dividendēm mazāk nekā 2017.gadā , kā arī ieņēmumi no zemes
īpašumu pārdošanas bija par 23420 EUR mazāki. No Cirīšu HES 2018.gadā tika saņemtas dividendes
64000 EUR, bet no AADSO 618.43 EUR.
Transfertu palielinājums par 14% sakarā ar saņemto transfertu palielinājumu no Eiropas
Savienības līdzfinansējuma projektiem ,kā arī valsts budžeta transferti noteiktam mērķim, jo uzsākti
un pabeigti jauni projekti, kā “ Ģimenēm draudzīgas vides veidošana Aglonas novadā”(19 995 EUR
valsts budžeta transferts), “ Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas
pagastā(8984EUR ES līdzekļu transferts no LAD). Turpinājās un daļēji beidzās pašvaldības autoceļu
pārbūve projektā “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā”(436 849 ES līdzekļu
transferts no LAD), kā arī valsts budžeta piešķirtā dotācija 38 720 EUR vides sakārtošanai , lai
pienācīgi sagaidītu Romas pāvesta vizīti Aglonā u.c. transferti.
Pamatbudžeta izdevumi novadā pārskata gadā ir EUR 5 336 346 un tie ir nodrošināti no
pašvaldības 2018.gada nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumu ieņēmumiem, valsts budžeta
dotācijām, savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības un sociālo
iestāžu pakalpojumiem, kā arī no 2017.gada naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma. ES
līdzfinansēto projektu īstenošanai izmantoti aizņēmumi Valsts kasē. To atmaksa veikta saskaņā ar
aizdevuma līgumiem, noteiktajos termiņos un apmērā. Kopējā izdevumu struktūrā 2018.gadā
pašvaldība visvairāk ieguldījusi izglītībā, t.i., 33 % no izdevumiem, kā arī Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanā 32.6%(t.sk. izdevumi ceļu pārbūvei projektā). Sociālajā aizsardzībā ieguldīti 11.8 %

no pamatbudžeta izdevumiem, pārvaldes funkciju nodrošināšanai 8.6 %, kultūrā ,sportā 11.5%,
ekonomiskajā darbībā 0.8%, veselībā 0.9%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, visbūtiskāk izdevumu
īpatsvars kopējā budžetā pieaudzis teritoriju apsaimniekošanā (par 18.6%). Savukārt izdevumu
īpatsvars izglītībai samazinājies par 12%, soc. aizsardzībai par 4.2%, bet pārvaldes funkciju
nodrošināšanai par 3.4%. Ekonomiskajai darbībai un veselībai izdevumi budžetā ,salīdzinot ar
iepriekšējo gadu procentuāli, palikuši nemainīgi.
Speciālā budžeta ieņēmumus EUR 213 178 2018. gadā veidoja valsts budžeta mērķdotācija
pašvaldības autoceļu (ielu) fondam, dabas resursu nodoklis, ieņēmumi no vecāku iemaksām par
izglītības pakalpojumiem, pārējie ieņēmumi. Novada speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā,
salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir izpildīti 106% apmērā. Ieņēmumu palielinājumu pārskata periodā
ietekmēja par 61% (6502 EUR) vairāk ieskaitītais dabas resursu nodoklis., kaut arī par 10%(244
EUR) samazinājušies ieņēmumi no vecāku maksas pakalpojumiem par izglītību bazilikas Kora
skolā. Par 74% (264 EUR) samazinājušie ieņēmumi no neapbūvēto zemes gabalu privatizācijas,
toties par 3% (5451 EUR) palielinājusies saņemtā mērķdotācija pašvaldības autoceļiem.
Speciālā budžeta izdevumi EUR 192 910 (izpilde salīdzinot ar 2017.g. 99 %) nodrošināti
no 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumiem, kā arī no 2017. gada speciālā budžeta naudas līdzekļu
un noguldījumu atlikuma un izmantoti pašvaldības autoceļu, ielu seguma remontam un ikdienas
uzturēšanai, ceļa klātnes planēšanai, bedru labošanai, caurteku ierīkošanai, sāngrāvju tīrīšanai,
pašvaldības vides aizsardzības uzlabošanai un Aglonas bazilikas Kora skolas uzturēšanas izdevumu
segšanai.
Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetā tika saņemti ziedojumi EUR 10301
apmērā, no kuriem visa summa un daļa konta atlikuma, pavisam EUR 11381 tika izlietoti Rīgas un
visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas vajadzībām ,pedagogu algu
un VSAOI izdevumu daļējai segšanai.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir EUR -136 563, kas veidojas no pamatdarbības
izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem (izpilde pēc uzkrāšanas principa). Izdevumu daļas
palielinājumu ietekmēja pamatlīdzekļu koriģētā nolietojuma iegrāmatošana par 2018.g. 49939 EUR,
kā arī iepriekšējo gadu pamatlīdzekļu nolietojumu korekcija 249 530 EUR .Kopējais pašvaldības
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums, salīdzinājumā ar atlikumu 2017.gada 31.decembrī ,
samazinājies par 131 822 EUR . Bezskaidras naudas līdzekļu starpība bija tik ievērojama, sakarā ar
dividendēm, ko Cirīšu HES ieskaitīja 2017.gada nogalē(200 000EUR) , bet 2018.gada nogalē šāds
ieskaitījums netika veikts. Gada sākuma (dividenžu) atlikums tika iztērēts gan projektu realizācijas
līdzfinansējumam, gan dažādu pamatlīdzekļu iegādei, pamatojoties uz domes lēmumu par dividenžu
sadali.(06.02.2018.g. protokols Nr.5,1.paragrāfs). Neizlietotais dividenžu atlikums tika pārcelts uz
2019.gada budžeta sadaļu- līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Salīdzinot ar 2017.gadu, darbinieku
atlīdzībai iztērēti 99%, jo decembra darba algas tika izmaksātas 2019.gada janvārī. Par 14 229 EUR
palielinājušies izdevumi, kas saistīti ar komandējuma braucieniem, jo vairāki projekti paredz ārzemju
pieredzes apmaiņas braucienus pedagogiem (piem.Erasmus plus), kā arī 2018.g. bazilikas Kora
skolas audzēkņu brauciens uz kongresu-festivālu Barselonā u.c.Izdevumi pakalpojumiem
palielinājušies par 13%, ko ietekmēja remonta darbu veikšana Aglonas PII, Šķeltovas
p/skolā,Priežmalas FVP, Priežmalas p/skolā par kopējo summu 70 827 EUR, par ko tika ņemts
aizņēmums Valsts kasē. Izdevumi pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtai būvniecībai pieauguši
par 522%, kā arī reversā PVN nodokļa maksājumi Valsts kasē palielinājušies par 651%, jo par
būvdarbiem, tāpat kā par metālizstrādājumiem, kartridžiem u.c. noteiktām preču grupām
,pakalpojuma, preču saņēmējam jāmaksā reversais PVN 21% Valsts kasē. Aglonas novadā tika
realizēts projekts par autoceļu pārbūvi“ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” (LAD
projekts) , kura pabeigšanai Valsts kasē tika ņemts aizņēmums 338 168 EUR .Aizņēmums tika ņemts
projektam “ Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās 280 782 EUR un
projekta “ Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” 19808 EUR. Tā kā divi no
4 četriem aizņēmumiem ir LAD projekti, tad saņemot LAD līdzfinansējumu , daļa parāda 2019.gadā
tiks atgriezta.
Kredītu pamatsummas un procentu, aizdevumu apkalpošanas maksas segšanai 2018.gadā tika
izlietoti EUR 216 786(t.sk. % un apkalpoš.4414 EUR), bet 2018.gadā saņemto aizņēmumu

kopsumma sastāda EUR 953077.
Skaidrojums par bilances posteņu būtiskām izmaiņām
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.

Bilance
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5.8.

23 760

0

23760

100.00

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi

5.9.1.

3 996

15 137

-11 141

-73.60

5930

Avansā saņemtie transferti

5.9.2.

201 024

306 752

-105 728

-34.47

0100

Nomātie aktīvi
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5200

5300
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1.2.2. Tehnoloģisko1 iekārtu un mašīnu atlikuma samazinājumu pārskata perioda beigās par 16 % būtiski
ietekmēja pamatlīdzekļu nolietojuma korekciju veikšana par 2018.g.(4274.15EUR), iepriekšējiem
gadiem(15 826.91EUR). Korekcijas nolietojumam tika veiktas arī citām p/līdzekļu grupām, pavisam par
2018.g. kopējā summa sasniedza 49 939 EUR, bet par iepriekšējiem gadiem 249 530 EUR, kas bilancē būtiski
samazināja to atlikušo vērtību.
1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības atlikuma būtisku pieaugumu par 109,5 %
ietekmēja LAD projekta “ Publiskās infrastruktūras uzlabošana Aglonas novadā īstenošana, kurā ietilpa
Aglonas, Kastuļinas un Šķeltovas ceļu pārbūves 1.kārta. (2018.g. iztērēti 867 567 EUR), kā arī Sporta stadiona
pārbūves noslēguma darbi un jauna projekta SAM 5.6.2. uzsākšana gada nogalē.
2.6. Naudas līdzekļu atlikumi bankās, salīdzinot ar iepriekšējo 2017.gadu ir par 21.41% mazāki, jo Cirīšu HES
neieskaitīja mūsu kontā solītās dividendes( sakarā ar lielo sausumu nebija gūta plānotā peļņa), kā arī LAD
kavējās norēķināties ar gala maksājumu par pabeigtajiem projektiem.
3.5.2. Pārskata budžeta gada rezultāta samazinājumu par 706,89% būtiski ietekmēja pamatlīdzekļu
nolietojuma korekcijas par iepriekšējiem gadiem (249 530 EUR).

5.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi , salīdzinot ar pārskata perioda sākumu pieauguši par 54,19%, jo 2018.gadā Valsts
kasē tika paņemti 4 jauni aizņēmumi: LAD projekta “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā
(338 168 EUR) realizācijai; priorit.invest.proj.”Satiksmes drošības uzlaboš. Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās
Aglonā”(280 782 EUR); priorit.invest.proj. “ Remontdarbi Aglonas novada iestādēs”(70 828 EUR); LAD
projekta “ Aglonas kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”(19 808 EUR).
5.2. Istermiņa aizņēmumu daļa palielinājusies par 20.05% salīdzinot ar perioda sākumu, jo 2019.gadā jau jāsāk
atdot aizņēmums par LAD projektu “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā”(62294EUR)
5.3. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem pieaugušas par 41.75% , jo vairāk uzņēmēju
pavadzīmes par izpildītajiem darbiem 2018.g. atsūtījuši apmaksai 2019.gadā (piem., GSK
par kanalizāc.sist. remontu 2018.g.nov.4702 EUR ,par ko grāmatvedībai nebija ne jausmas)
5.4. Īstermiņa uzkrātās saistības palielinājušās par 48,72% jo sakarā ar dažu pārbūvēto autoceļu nenodošanu
ekspluatācijā, nav samaksāti atliktie maksājumi(10%).
5.6. Atlikums norēķiniem par darba samaksu 2018 .gada decembra beigās palielinājies par 4031.09%, ( bilances
būtiskumu tabula) salidzīnot ar atlikumu 2017. gada decembra beigās, jo darba alga par 2018. gada decembri
tika izmaksāta 2019. gada janvāri, bet 2017.gadā - decembrī. Sakarā ar d/algu paaugstinājumu visiem
darbiniekiem(pāaugstin.minim.alga) par 50 EUR nevarēja sabalansēt budžetu.
5.7. Arī nodokļi un soc. apdrošināš. maksājumu atlikumi salīdzinot ar perioda sākumu pieauga par 995,60 %, jo
tie tika aprēķināti par 2018.g. decembri, bet ieskaitīti Valsts kasē pēc algu izmaksas 2019.g. janvārī.
5.8. Pārējās īstermiņa saistības pieauga par 100%, jo līdz šim netika veikts šāds grāmatojums, kas tika veikts,
pamatojoties uz Preiļu novada domes salīdzināšanās izziņas pamata Valsts kasē par to , projektā SAM 5.6.2.
tika ieskaitīts AND avanss, kas pārsniedza izpildes atskaitē norādīto summu (23 760 EUR)
5.9.1. Nākamo periodu ienēmumi un saņemtie avansi samazinājušies par 73.60%, jo novada iedzīvotāji mazāk
veic avansa maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.
5.9.2. Avansā saņemtie transferti samazinājušies, jo LAD apstiprinājis vairākas atskaites par projektu novada
aotoceļu pārbūve, kā rezultātā ieskaitītie avansi pārgrāmatoti uz ieņēmumiem.
01. Nomātie aktīvi palielinājušies par 131.34 % , jo noslēgti jauni nomas līgumi ar Aglonas bazilikas draudzi
par nedzīvojamām telpām(angāru), kur uzglabāt domes tehniku, kā arī atjaunoti zemes nomas līgumi.
Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem(veidlapa Nr. 4-3) būtisko izmaiņu skaidrojums.

Kods.
A
A1.2.
A1.5.3.

A1.5.4.

A2.2.

A2.3.

A2.4.

Posteņa nosaukums vai
darījuma apraksts
B
Nenodokļu ieņēmumi
Transferti starp pašvaldību
struktūrām, izņemot
komersantus
Transferti starp vispārējās
vadības struktūrām, izņemot
komersantus
Darba devēja soc.apdrošināš.
iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
Mācību, darba un dienesta
komandējumi un dienesta,
darba braucieni
Pakalpojumi

Pārskata
periods

Iepriekšējais
pārskata
periods

Izmaiņas

Izmaiņas
%

7
48 186
196 918

14
67 366
88 966

-19 180
107 952

-28.47
121.34

2 842 600

2 426 277

416 323

17.16

614 587

497 970

116 617

23.42

17 757

3 484

14 273

409.67

617 317

535 225

82 092

15.34

A2.10

Nolietoj., amortizācijas un
vērtības samazināj. izmaksas

529 569

476 727

52 842

11.08

A2.11

Citi izdevumi no
pamatdarbības
Finanšu ieņēmumi(+)

322 750

27 215

295 535

1085.93

64 618

201 326

-136 708

-67.90

B1.

B2.

Finanšu izdevumi

B3

Ieņēmumi (=) vai izdevumi (-)
no nefinanšu aktīvu
realizācijas

-27 856

-76 575

48 719

-63.62

15 609

-21412

37 021

-172.90

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 28,47 % , jo samazinājušies ieņēmumi no zemes īpašumu
pārdošanas.
A1.5.3.Transferti starp pašvaldību struktūrām palielinājušies par 121.34%, jo projekta SAM 5.6.2. finansējums
tiek skaitīts caur Preiļu novada domi, kas to grāmato kā transfertu (salīdz. Izziņa valsts kasē);
A1.5.4. transferti starp vispārējās vadības struktūrām, izņemot komersantus, palielinājušies par 17.16%, jo
2018.gadā atbalstīti daudzi projekti, no kuriem lielākais ir “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas
novadā”(saņemti 436849 euro ES finansējuma (LAD), kā arī tika saņemta spec.dotācija no PFIF 16 830euro
apmērā.
A2.2. Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas palielinājušies par 995.60%, jo
Tika likvidēta internātvidusskola(2018.g.28.02.AND sēdes protokols Nr.7 12.paragrāfs-lēmums par Aglonas
internātvidusskolas likvidācijas procesa uzsākšanu to beidzot līdz 2018.g. 03.septembrim) un visiem
darbiniekiem bija jāizmaksā atvaļinājuma kompensācijas un atlaišanas pabalsti(38.5 tūkst.euro).
A2.3. Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni pārskata periodā palielinājušies par
409.67%, Bazilikas Kora skolas delegācija brauca uz kongresu Barselonā (4893EUR), Projektā Erasmus progr.
Skolu sektors(Personāla mācību mobilitātes finansēš. Līg.) skolu pedagogi smēlās ārzemju skolu pieredzi
iztērējot 7864EUR komandēj. izd.; projektā “ To get to know eachother iztērēti 590 EUR. EKO sadarbības
projektā ar Lietuvu arī tiek tērētas komandēj. naudas, no kurām 215 EUR apmaksā no projekta līdzekļiem,
pārējās no budžeta , piem., vsk.pedagogi 282 EUR, domes vadība, šoferi 319 EUR.(ārzemju braucieniem).
A2.4. Izdevumi pakalpojumiem pārskata periodā pieauguši par 15.34 %, jo , pirmkārt, tika ņemts aizdevums
Valsts kasē remontdarbiem izglītības iestādēs 70 828 EUR (Aglonas PII, Šķeltovas p/skolas, Priežmalas
p/skolas, Priežmalas FVP), kas tika arī veikti, otrkārt, sakarā ar cenu pieaugumu degvielai, el.enerģijai, pieauga
arī sniegto pakalpojumu vērtība, bija atsevišķi remontdarbi, par kuriem norēķinājāmies tikai nākošajā
gadā.(GSK, SIA Pitons, fiz.personas.)
A2.10. Nolietojuma,amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas palielinājušās par 11.08 %, sakarā ar
veiktajām korekcijām arī 2018.gadā (49939EUR), kā arī tika iegādāti jauni p/līdzekļi, kuriem uzsākts
nolietojuma aprēķins.
A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības palielinājušies par 1087.66% (296006 EUR) sekojošu iemeslu dēļ : ,
pirmkārt, nolietojuma korekcija par iepriekšējiem gadiem 249 530, otrkārt, no uzskaite izslēgto, norakstīto
p/līdzekļu vērtība 31449 EUR, treškārt , tika norakstītas izstrādāto projektu izmaksas, kas palikuši neaktualizēti
līdzekļu trūkuma dēļ, saistīti ar likvidēto internātvidusskolu 33 610EUR.
B1. Finanšu ieņēmumi (+) samazinājušies par 67.90%, Jo SIA Cirīšu HES neieskaitīja AND kontā pilnā
apmērā solītās dividendes, ko izskaidroja ar sausumu, kā rezultātā netika gūta gaidītā peļņa.
B2 . Finanšu izdevumu(-) samazinājums par 63.62 % izskaidrojams ar to, ka uz pārskata perioda beigām SIA
Cirīšu HES pašu kapitāla apmērs , kur Aglonas novada pašvaldībai ir 40% līdzdalība, bija samazinājies mazākā
apmērā (-27292 EUR) salīdzinot ar 2017.g. (-75493EUR)), kā arī samazinājušies procentu izdevumi no finanšu
darbībām par 518 EUR, sakarā ar aizņēmuma summas samazināšanos un viena aizņēmuma pilnīgu dzēšanu.
B3.Ieņēmumi (+) vai izdevumu(-) no nefinanšu aktīvu realizācijas samazinājums par 172.90% izskaidrojams ar
izdevumu samazinājumu no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atsavināšanas.

Aglonas novada domes ieņēmumi no pamatdarbības 2018.gadā (pēc naudas plūsmas,
EUR) 5. diagramma

Pārskata veidlapas 2-NP būtisko izmaiņu skaidrojums.

Kods.
A
A1.5.3.

Posteņa nosaukums vai
darījuma apraksts

Pārskata
periods

Iepriekšējais
pārskata
periods

Izmaiņas

Izmaiņas %

B
Transferti starp pašvaldību
struktūrām, izņemot
komersantus
Darba devēja soc.apdrošināš.
iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
Mācību, darba un dienesta
komandējumi un dienesta,
darba braucieni
Pakalpojumi

7
219 303

14
88 426

130 877

148.01

569 415

492 781

76 634

15.55

17 757

3512

14 245

405.61

590 708

522 624

68 084

13.03

A2.6.

Nodokļu, nodevu un naudas
sodu maksājumi

298 329

39 710

258 619

651.27

B1.2

Pamatlīdzekļu pārdošana

29 981

48 626

-18 645

-38.34

B1.4.

Citi ieņēmumi no ieguldījumu
darbības
Pamatlīdzekļu iegāde

64 618

201 326

-136 708

-67.90

230 454

44 774

185 680

414.70

Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība
Saņemti aizņēmumi

1 229 909

197 743

1 032 166

521.97

953 077

34 796

918 281

2639.04

Naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums perioda
sākumā

615 805

277 294

338 511

122.08

A2.2.

A2.3.

A2.4.

B2.3.
B2.4.
C1.3.
NI.1.

NI.2.

Naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums perioda
beigās(pēc asignējuma
slēgšanas)

483 983

615 805

-131 822

-21.41

A1.5.3. Transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus, palielinājušies par 148.01%, jo par
13 227EUR palielinājušie ieņēmumi par izglītības funkciju nodrošināšanu, kā arī Preiļu novada domes
ieskaitītie 117 000 EUR par līdzfinansējumu projektu realizācijai ( projekts SAM 5.6.2.,(uzņēmējdarbības
atbalstīšanai) kurā esam partneri, bet finansējums iet caur Preiļu novada domi)
A2.2. Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas pārskata periodā pieaugušas
par
15.55 %, sakarā ar internātvidusskolas likvidāciju, kur visiem darbiniekiem nācās izmaksāt atvaļinājuma
kompensācijas un atlaišanas pabalstus(38.5 tūkst EUR), kā arī vairāk tika izmaksāti apbedīšanas pabalsti sakarā
ar tuvinieka vai darbinieka nāvi, slimības pabalsti.
A2.3. Izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem un dienesta, darba braucieniem palielinājušies,
sakarā ar iesaisti dažādos projektos, kas saistīti ar ārzemju braucieniem, kas ir dārgi, piem ., Erasmus (pedagogu
pieredzes uzkrāšanai komandējumiem iztērēti 7864 EUR, projektā “ To get to know each other” 590 EUR,
bazilikas Kora skolas braucienam uz kongresu Barselonā – 4893 EUR. Kā arī sadarbības projektā EKO ar
Lietuvu, 534 EUR.
A2.4. Pakalpojumu izmaksas pieaugušas par 13.03 % , sakarā ar remontdarbiem PII, Šķeltovas p/skolā,
Priežmalas feldšeru punktā, Priežmalas p/skolā ( aizņēmums Valsts kasē 70 828 EUR), kā arī cenu kāpums
pakalpojumiem, sakarā ar degvielas cenu pieaugumu.
A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumu apjoms pārskata periodā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata
periodu ir audzis par 651.27%, ko sastāda palielinājums par 257 161 EUR reversā PVN maksājumos par
veiktajiem būvdarbiem lielajos projektos (“ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā”,
SAM5.6.2.,, “ Sporta centra stadiona pārbūve”), kā arī ar likumu ieviestais reversais PVN metālizstrādājumiem,
kartridžiem, malkai u.c. noteiktām preču grupām. Maksājums par dabas resursu nodokli palielinājies minimāli,
tikai par 13 EUR.
B1.2. Pamatlīdzekļu pārdošana s ieņēmumi samazinājušies par 38.34 %, kur kustamā īpašuma pārdošana bija
palielinājusies par 4841, jo pārdoti tika traktori MTZ- 82.1(5050EUR); DT 75 (530 EUR); piekabe ROU-6(
530EUR), bet nekustamā īpašuma pārdošana samazinājusies par-24276 EUR.
B1.4.Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības samazinājušies par 67.90%, jo SIA “ Cirīšu HES” , kur AND
līdzdalība kapitālā 40% 2018.g. ieskaitīja dividendes par 135 382 EUR mazāk nekā 2017.g., bet SIA AADSO,
kur mūsu līdzdalība pamatkapitālā ir tikai 2.727%, ieskaitīja dividendes par 708 EUR mazāk nekā 2017.g.
B2 3. Pamatlīdzekļu iegāde pārskata periodā palielinājusies par 414.70%, jo no 2017.g. nogalē ieskaitītajām
dividendēm tika iegādāti p/līdzekļi par 115 tūkst EUR, no kuriem lielākās summas sastādīja –traktora Belarus
952.2 iegāde(23888 EUR), mazais traktors Belarus 320.4 ar lāpstu (14 825EUR), koka skulptūru dārzs
Šķeltovas pagastā(9982.50EUR), mucas iegāde Kastuļinas pag, Komun. S-bā(7816 EUR), līdzfinansējums proj.
“ Ģimenēm draudzīgas vides veidošana Aglonas novadā”(20 000 EUR), traktora piekabes iegāde Grāveru
komun. S-bā. Tā kā 2018g. Aglonā viesojās Romas pāvests, valsts bija tik dāsna, ka vides sakārtošanai un
dežūrām tika iedalīts valsts finansējums 38 720 EUR, no kuriem 23 117 EUR tika izlietoti sekojošu p/līdzekļu
iegādei: komunālā slota(8987 EUR; zāles pļaušanas traktors Vikings(2873 EUR), Tualetes konteiners
6110EUR vērtībā, kā arī krūmgrieži(3), motorzāģi(4),šķērszāģis par kopējo summu 5148 EUR. No 2018.gadā
saņemtajām dividendēm tika nopirkts traktors Belarus 892.2 (23 578 EUR) Grāveru Komunālās s-bas
vajadzībām. Kā arī tika iegādāti p/līdzekļi dažādu projektu ietvaros, piem., proj. “KC materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana “- skatuves aizkari (11 336 EUR), mūzikas un video iekārtas (5924 EUR), krēsli(5536 EUR),
proj. “ Esi aktīvs un radošs” – sporta invent. kompl (2196 EUR) , paklāju komplekts(3511 EUR) u.tml..
B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigrajai būvniecībai pārskata periodā līdzekļu izlietojums ir par
521.97 % lielāks nekā iepriekšējā pārskata periodā, jo pilnā sparā notika pašvaldības autoceļu pārbūve LAD
projektā “ Publiskā infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” (867 567 EUR), gandrīz tika pabeigti darbi
projektā “ Aglonas sporta centra stadiona pārbūve” (243 878EUR), proj. “ Satiksmes drošības uzlabojumi
Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās Aglonā “ (258 360 EUR), proj. SAM 5.6.2. (70 838 EUR).
C1.3. Saņemtie aizņēmumi. Ja iepriekšējā pārskata periodā tika saņemti tikai 34 796 no 2017.g. piešķirtā
aizņēmuma Valsts kasē Aglonas sporta centra stadiona pārbūvei”, tad 2018.gadā saņēmām 243 491Eur no šī
aizņēmuma, kā arī 4 jaunus aizņēmumus: proj. “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas
novadā”(338 168 EUR); proj. “ Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās (
280 782EUR); proj. “ Remontdarbi Aglonas novada iestādēs”(70 828 EUR); proj. “ Aglonas Kultūras centra
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”(19 808 EUR). Tādejādi radās arī ieņēmumu pārsniegums par 2639.04
%..

NL.1. Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā bija lielāks par 122.08 %, sakarā ar 200 000 EUR dividenžu no
SIA Cirīšu HES ieskaitīšanu AND kontā 2017.g. decembrī, kā arī LAD decembrī ieskaitīja pirmo avansu
(173 595 EUR)projektam “ Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā .
NL 2. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās samazinājās par 21.41%, jo šie līdzekļi bija iztērēti gada laikā
bet gada nogalē netika ieskaitītas dividendes no Cirīšu HES, ne arī atmaksāta nauda par realizētiem projektiem
(notika atskaišu pārbaude).

Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 6. diagramma

AKTĪVS
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 31.12.2018. ir EUR 79910.
Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 31.12.2018 ir EUR 53 345. Nemateriālo ieguldījumu atlikusī
(uzskaites) vērtība 31.12.2018 ir EUR 26565.
Saskaņā ar 28.09.2018. rīkojumu Nr.2-1.1/95, laika periodā no 31.10.2018. – 31.01.2019. veikta
gada inventarizācija.
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 -6051,00 jeb 19%.

Aktīvs

Piezīmes
Nr.

1
2
Nemateriālie ieguldījumi kopā ( 1.+2.+3.+4.+5.+6. 1.1.

Pārskata
perioda
beigās
3
26565

Pārskata
Izmaiņas Izmaiņas
perioda
%
sākumā
4(23)
5
6
32616 -6051
81

-7. -8-9.)
1. Attīstības pasākumi un programmas
1.1.1.
2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
1.1.2.
tamlīdzīgas tiesības
3. Pārējie nemateriālie ieguldījumi
1.1.3.
4. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
1.1.4.
5. Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie
1.1.6.
nemateriālie ieguldījumi
6. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
1.1.8.
7. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija (-) 1.1.9.
8. Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājums (-) 1.1.10.
9. Uzkrājumi nedrošiem avansiem par nemateriālajiem1.1.11.
ieguldījumiem (-)

48598
30289

48598
28791

0
1498

100
105

1023

1023

0

100

53345

45796

-7549

116

.
1.1.2.Iegādātas 10 datorprogrammas EUR 2031 vērtībā un 1 datorprograma 185 EUR vērtībā likta
uzskaitē,izkomplektējot datorkomplektu, pārvaldes un izglītības vajadzībām. Bazilikas kora skolai norakstīta
viena nolietojusies datorprogramma sākotnējā vērtībā EUR 121. Norakstītas divdesmit trīs nolietojušās
pārējās licences EUR 597.
1.1.9. Aprēķināta amortizācija nemateriāliem ieguldījumiem par gadu EUR 8267 apmērā. Izslēgto
nemateriālo ieguldījumu amortizācija EUR 718.
Nemateriālo ieguldījumu iegāde, izslēgšana 2018.gadā:
Nemateriālo ieguldījumu posteņi
1.Datorprogrammas
2.Licences datorprogrammām

Noņemts no uzskaites
2018.gadā
Piezīmes
Daudzums Summa, EUR Daudzums Summa, EUR
11
2216
1
121
23
597
Iegādāts 2018.gadā

Kopā nemateriālie ieguldījumi

x

2216

x

718

x

1.2. Pamatlīdzekļi
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinās
939902
Aktīvs
1
Pamatlīdzekļi – kopā (
1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8-9-10.-11)
1. Zeme, ēkas, būves
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības
nekustamie īpašumi
6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
7. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-)

par EUR

1.2.

Pārskata Pārskata
Izmaiņas
perioda
perioda
beigās s.v. sākumā s.v.
3
4
5
10902029 9962127
939902

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

13773425
637457
2244782
944050

12808124
623144
2048288
450613

965301
14313
196494
493437

>100
102
110
210

1.2.5.

0

0

0

0

1.2.6.
1.2.7.

72105
0

75054
0

-2949
0

96
0

1.2.8.
1.2.9.

40
6769830

59
6043155

-19
726675

68
112

Piezīmes
Nr.
2

Izmaiņas
%
6
109

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. Pamatojoties uz Aglonas novada domes rīkojumu, likta uzskaitē dzīvojamā ēka ,, Birzgales‟‟
1081 EUR vērtībā. Pamatojoties uz domes lēmumu, likta uzskaitē pašvaldībai piederoša būve- šķūnis
EUR 53 vērtibā. No uzskaites izslēgti 2 dzīvokļi 1869 EUR vērtībā. Veikta Aglonas estrādes koka
grīdas nomaiņa pret betona grīdu 19285 EUR vērtībā.
Precizēta zemes platība un iegrāmatotas 4 jaunas zemes vienības saskaņā ar domes lēmumiem un
VZD datiem EUR 1932. Izslēgta zemes platība saskaņā ar domes lēmumiem un VZD datiem EUR
4508, nodota atsavināšanai zeme EUR 5475 apmērā.
Projekta ,,Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā‟‟ ietvaros realizēta sešu autoceļu
pārbūve EUR 1 004 658 vērtībā.
Uzstādītas uz pašvaldības ceļiem caurtekas 6 gabali par EUR 4633 vērtībā. Demontēti trīs ūdenstorņi
EUR 3677 vērtībā un trīs ārējie ūdensvadi EUR 7282 vērtībā,kuri ir nolietojušies un nepilda savas
funkcijas.
Ierīkots bērnu rotaļu laukums EUR 23031 vērtībā no projekta,,Ģimenēm draudzīgas vides veidošana
Aglonas novadā‟‟līdzekļiem.. Izslēgta nolietojusies tualete EUR 338 vērtībā. Kontu maiņa no konta
1218 -79813 EUR uz kontu 1219 -31178 EUR,uz kontu 1239-48635 EUR.
1.2.2.Iegādāts jauns apkures katls EUR 4617 vērtībā Šķeltovas pagasta pārvaldes ēkas katlu mājā.
Iegādāti hidrauliskā monuālā prese 708 EUR un ielas komunālā slota 8987 EUR.
1.2.3. Iegādāti transportlīdzekļi EUR 78178 vērtībā: asenizāzijas cisterna Kastuļinas pagastā 7817
EUR, trīs traktori Belarus – 58171 EUR, traktors zāles pļaušanai 2873 EUR,traktora piekabe -9317
EUR Aglonas novada pašvaldību teritoriju apsaimniekošanai. Izslēgts atsavināšanai traktors MTZ
82 UU- 8609 EUR.
Iegādāti saimnieciskie pamatlīdzekļi EUR 16164, saņemti dāvinājumā no Aglonas vidusskolas
skolotājiem un bērnu vecākiem EUR 270 vērtībā pašvaldības, sociālo, izglītības, kultūras un
saimniecisko funkciju nodrošināšanai.
Iegādātas grāmatas EUR 7831 vērtībā, saņemtas grāmatas bez atlīdzības EUR 1139, dāvinājumā EUR 589.Iegādāta datortehnika EUR 8496 vērtībā, no Preiļu novada domes bezatlīdzības saņemta
datortehnika 7019 EUR. No projekta ,,Eko atpūta Aglonas novadā” līdzekļiem iegādāti velosipēdi un
to aprīkojums par summu 7331 EUR, veloturētāji pieci gabali par summu 6927 EUR . Projekta ,,
Aglonas KC materiāltehniskās bāzes pilnveidošana‟‟ ietvaros iegādāti Aglonas kultūras centram
pamatlīdzekļi 22796 EUR vērtībā. Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram no projekta,,
Esi aktīvs un radošs Aglonā‟‟līdzekļiem iegādāts sporta inventārs, mūzikas instrumenti un citi
pamatlīdzekļi EUR 12119 vērtībā.Uzstādītas koka skulptūras Šķeltovas pagasta teritorijā 9983 EUR
vērtībā no projekta,, Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā‟‟. Projekta
,,Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana- Aktīvs Latgalei‟‟ ietvaros
pieņemts no biedrības ,,Latgales reģiona attīstības aģentūra‟‟ sporta inventārs un aprīkojums EUR
1154 vērtībā. Izslēgti nolietojušies pārējie pamatlīdzekļi EUR 44698 vērtībā. Kontu maiņa 48635
EUR(LED spuldzes)
1.2.4.Norakstīts 33610 EUR uz pārskata gada izdevumiem no nepabeigtās celtniecības Aglonas
internātvidusskolas energoaudita un sporta zāles projekta izstrādes izmaksas,pamatojoties uz domes
sēdes lēmumu.Veikti Priežmalas pamatskolas jumta renovācijas darbi 31003 EUR vērtībā. Veikti
remontdarbi Jaudzemu, A.Broka, Kalnu ielās no projekta,,Satiksmes drošības uzlabojumi‟‟ EUR
280782 vērtībā. Veikta autoceļu A-3;S-8;S-13;K-2;K-29 pārbūve EUR 879940 - nodoti ekspluatācijā.
Aglonas sporta centra pārbūve veikta 247804 EUR vērtībā un plānots 2019 gadā nodot ekspluatācijā.
Pēc projekta veikta autoceļa A-43 un laukuma Daugavpils iela 7 pārbūve EUR 61737 vērtībā. Veikts
Šķeltovas un Grāveru pagastu ielu būvprojekts – 14520 EUR, Aglonas pagasta Aglonas ielā uzsākti
būvdarbi -15471 EUR.

1.2.6. Samazinājusies mežaudžu vērtība par 2949 EUR : 817 EUR- koku ciršana malkai Grāveru
pagastā , 1164 EUR -atsavinātas,968 EUR- ieskaitītas valsts rezerves zemes fondā.Uzskaitē liktas 4
mežaudzes,bez sākotnējās vērtības,jo nav veikta meža inventarizācija.Tiks veikta 2019 gadā.
Pamatlīdzekļu iegāde 2018 .gadā:
Iegādāts
2018.gadā

Pamatlīdzekļa veids, nosaukums

Zeme
Dzīvojamās ēkas Aglona,dz.mājas Birzgales
Kopā dzīvojamas ēkas;
Nedzīvojamās ēkas:
Aglonas kultūras centrs,brīvdabas estrāde
Daugavpils 6a,Aglona vērtības izmaiņas
Sķūnis,Daugavpils iela 32a,Aglonā
Kopā nedzīvojamās ēkas:
Transporta būves:
Ceļš A-43 Leitāni-Aglonas Alpi, vērtības
pieaugums ,Aglona
Ceļš K-2,Dunski-Deņeva-Kastuļina,vērtības
pieaugums,Kastuļinas pag.
Ceļš K-29 Butkānu kapi-Lejas
Butkāni,Kastuļinas pag., vērtības pieaugums,
A/c S-13 Marhileviči-ZabalotkiAksenova,Šķeltovas pag., vērtība pieaugums
Ceļš A-3 Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki 3.9-8,8
km,Aglonas pag.,vērtības pieaugums
Ceļš A-3 Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki 0.0-2,82
km,Aglonas pag.,vērtības pieaugums
A/c s-8 Marhilevici-Prusaki,Šķeltovas pag.,
vērtības pieaugums
Kopā transporta būves:
Inženierbūves
Caurtekas
Kopa inženierbūves:
Pārējais nekustamais īpašums
Bērnu rotaļu laukums,Aloīza Broka 8,Aglona
Kopā pār. Nekustamais īpašums:
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas:
Hidrauliskā manuālā prese T
54001,darbnīcas-transports pašvaldībās terit.
Slota komunālā TUCHEL
Plus,pašv.terit.māj.apsaimn.
Apkures katls KAU-150,Šķeltovas pagasta
pārvalde
Kopā tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Transportlīdzekļi
Asenizācijas cisterna Meprozet PN-50
piekabināma,Kastuļinas pagasts,Ilzes iela

Daudzums
gab
(zemei
-ha)

Summa,
EUR

1

19285

1

19285

1

3456

1

152038

1

92291

1

185274

1

350317

1

161094

1

63644

7

1008114

6
6

4632
4632

1
1

23031
23031

1

708

1

8987

1

4618

3

14313

1

7816

Sākotnēji atzīts

Daudzums
gab
(zemei
-ha)

Summa,
EUR

6,448
1
1

1932
1081
1081

1
1

53
53

Inventarizācijas
rezultātā konstatēti
pārpalikumi (+)
S
u
m
Dau-dzums gab m
(zemei-ha)
a,
E
U
R

19,Priežmale
Traktors Belarus 320,4 ar lāpstu,Aglona
darbnīcas-transports pašv.terit.
Piekabe URSUS T-042,Grāveru pagasts
Zāles pļaušanas traktors VIKING MT4112
S,Aglona,pašv.terit.māj.apsaim.
Traktors Belarus 892.2.,Grāveru pagasts
Traktors Belarus 952.2,Aglona,darbnīcastransports pašv.terit.
Kopā Transportlīdzekļi:
Pārējie pamatlīdzekļi:
Saimniecības pamatlīdzekļi
1.Krūmgriezis STIHL FS 490 CEM,Aglona,pašv.terit.māj.apsaimn.
2.Trimmeris STIHL FS
131,Aglona,pašv.terit.māj.apsaimn.
3.Pārsūknēšanas sūknis
300/2/65.,Aglona,pašv.terit.māj.apsaim.
4.Televizors Philips 6100,Aglonas vidusskola
5.Lāpsta sniega 2,8 m.,Autoceļu,ielu
uzturēšanas/str.1050/.
6.Šķerzāgis Aglonas pašv.terit.māj.apsaimn.
7.Motorzāģis STIHL,Aglonas
pašv.terit.māj.apsaimn.
8.Krūmgriezis STIHL
Grāveru,Aglonas,KastuļinasŠķeltovas p.p.
9.Elektriskā plīts,Jauniešu iniciatīvu
pr.,Priežmales pamatskola
Kopā saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
1.Kopētājs HP Color Lser,Grāveru pag.pārvalde
2Portatīvais dators Lenovo,pašv teitoriju attīstība
un plānošana
3.Portatīvais dators LENOVO,karjeras atbalsts
vispārējas un profesionālas izglītības iestādēs
4.Datortehnika ,Aglonas novada sociālais
dienests
5.Komplekts;Interaktīva
tāfele+projektors.Aglonas vidusskola.
6.Dators Capital,Aglonas centrālā bibliotēka
7.Sistēmbloks HP 800.Grāveru pagasta
bibliotēka
8.Portatīvais dators Lnovo.Aglonas bazilikas
kora skola
9.Portatīvas dators Lnovo,Kastuļinas tautas
nams
10.Dators HP 21,5.Aglonas ND administrācija
11.Sistēmbloks HP 6300PRO,Šķeltovas
pag.pārvalde
12. Monitors
Kopā datortehnika, sakaru un cita biroja
tehnika
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi:
1.LEGO,Aglonas vidusskola
2.Koka skulptūru komplekts.Šķeltova

1

14825

1
1

9317
2873

1
1

21532
21815

6

78178

1

968

1

479

2

3777

2
1

892
4659

1
2

249
1210

5

3689

1

241

16
979
0

16164
7831
0

1
1

956
795

1

415

1

450

1

1846

1
1

760
469

2

1399

1

696

1
1

380
330

12

8496

3
1

1261
9983

0

0

1
1

157
157

0

0

3.Izziņošanas sistēmas vadības sistēma
BOSCH.SAC Aglona
4.Tualetes konteiners.Aglona.
5.IGLU komplekts 25 vienības.BJBLP
6.Skrejceļš.BJBLP
7. Sols-koka ar atzveltni un matāla
kājām.Aglona,Aloīza Broka ielā 8.
8.Velosipēds tandem DueEasy.Pr.’’Eko
atpūta Aglonas novadā’’
9.Divritenis. .Pr.’’Eko atpūta Aglonas
novadā’’
10. Velosipēdu aprīkojumu
komplekts..Pr.’’Eko atpūta Aglonas novadā’’
11.Veloturētājs. .Pr.’’Eko atpūta Aglonas
novadā’’
12.Akustiskais kahons ar elektroniku.
Divritenis. .Pr.’’Esi aktīvs un radošs Aglona’’
13 Digitālās klavieres. Pr.’’Esi aktīvs un
radošs Aglona’’
14.Sporta inventārs komplekts. Pr.’’Esi aktīvs
un radošs Aglona’’
15.Sežammaisu GAME komplekts. Pr.’’Esi
aktīvs un radošs Aglona’’

1

1853

1
1
1
3

7109
1854
1920
877

2

938

16

5110

1

1282

5

6927

1

389

1

743

1

2196

1

648

16.Galda spēļu komplekts. Pr.’’Esi aktīvs un
radošs Aglona’’
17.Galda spēļu un LEGO komplekts. Pr.’’Esi
aktīvs un radošs Aglona’’
18.Paklāju komplekts. Pr.’’Esi aktīvs un
radošs Aglona’’
19.Mūzikas sistēma Panasonic. Pr.’’Esi aktīvs
un radošs Aglona’’
20.Aizkaru komplekts.Kultūras
centrs,Somersetas iela 34,Aglona
21. Kultūras centra mūzikas un video iekārtu
komplekts. Kultūras centrs.Somersetas iela
34,Aglona
22.Krēslu komplekts. Kultūras
centrs.Somersetas iela 34,Aglona
23.Gaismas iekārtas. Kultūras
centrs.Somersetas iela 34,Aglona
24.Skapju komplekts.Aglonas bazilikas kora
skola
Kopā iepriekš neklasificētie pārējie
pamatlīdzekļi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Mežaudzes
Kopā mežaudzes

1

105

1

221

1

3511

1

531

1

11336

1

5924

1

5536

1

805

1

442

48

71501

0
0
0

0
0
0

4
4

Piezīme 1.2.4.

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība ( uzskaitot katru objektu atsevišķi)
Konts

1241

Pamatlīdzekļa vai
nepabeigtā būvniecības
objekta nosaukums
Ugunsdzēsības
trauksmes signalizācijas

Darbu veicēja nosaukums,
reģistrācijas Nr.
SIA DIGISHOP.LV

Iekļauto izmaksu apraksts
Automātiska ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes

Summa,
EUR
448

sistēma AND

signalizācijas projekts

KOPĀ

1240

Priežmalas pamatskolas
jumta vienkāršota
renovācija
kopā
Tehniskā apsekošana
ēkai Broka ielā 3,
Aglonā

448
SIA BORG

Priežmalas pamatskolas jumta
remonts

SIA Neoform,
reģ.Nr.41503072336

Pirmsprojekta tehniskā
apsekošana.

kopā
Aglonas ciema
ūdenssaimniecības
attīstības II kārta,
2.posms, projekts.
kopā
Nepabeigtā būvniecība
Tilts pār Dubnas upi
Kovaļovā.
Ietves un veloceliņu
izbūve pēc
projekta,,Satiksmes
drošības uzlabojumi
Jaudzemu,A.Broka,
Kalnu ielās” Aglonā

kopā

31003
1174

1174
SIA EKOLAT reģ.Nr.
41503009958

Tehniskā projekta izstrāde

AS Ceļu projekts
reģ.Nr.40003026637

Par rekonstrukcijas projekta
izstrādi.

SIA Elektroserviss Preiļi.
reģ.Nr.41503026750

*Elektroapgādes tiklu iznešana
no būvniecības zonas
*Tehniskā projekta izstrāde
*Būvprojekta ELT daļas
aktualizācija un apjoma
korekcija
*Vājstrāvas tīklu tehniskā
projekta izstrāde komunikāciju
iznešanai ietves un veloceliņu
jaunbūvei.

SIA Citrus Solutions
reģ.Nr.50003752271

kopā
Pirmskolas izglītības
iestādes ēkas piebūves
projekts,
energoefektivitātes
paaugstināšana.

31003

6407

6407
6075

7279
5891
787

3385

17342
5131

SIA Austrumi
projektēšanas birojs
reģ.Nr.42403019889

Tehniskā projekta izstrāde
aktīvās atpūtas zālei

SIA Latgales Velve
reģ.Nr.51503011691

Ēkas renovācija

7
896

SIA PILS M
reģ.Nr.47703002196

Tehniskā projekta
izstrādāšana

1537

SIA Neaform.reģ.
Nr.41503072336

*Tehniskā apsekošana ēkai
4816
*Ēkas pirmsprojektēšanas
4792
energoefekt. novērtēšana un
sertif. Izstrāde
*Projekta izstrāde PII
4803
energoefektiv.paaugstināšanai

SIA Preime
reģ.Nr.41503026248

Inženiergeodēziskā
izmeklēšana un topografiskā
uzmērīšana

379

29354

Radošo amatu nama
projekts,Somersetas
ielā Nr.23,Aglonā

IK Arhitektu Mangulsonu
birojs.
reģ.Nr.42402009027
Aināra Mangulsona
privātprakse
Nr.02066411435

kopā
Skiču projekta
izstrāde T veida
krustojumam
autoceļiem pret
Aglonas baziliku.
kopā
Aglonas centrālās
bibliotēkas
energoefektiv.
paaugst.
kopā
Satiksmes drošības
uzlabojumi Aglonā

SIA Preime
reģ.Nr.41503026248
SIA Līgaiši.
reģ.Nr.41503042596

Būvprojekta
dokumentācijas,skaidrojošā
apraksta sagatavošana un
saskaņošana ar Aglonas
novada būvvaldi

2392

Topogrāfisko plānu
izgatavosana
Skiču projektu izstrāde

SIA
Tehniska apsekošana
Neaform.Nr.41503072336 Būvprojekta izstrāde
SIA VEK
Nr.40003808516

3388

1996
3630

Izpildītie darbi

5626
6413

SIA LĪGAIŠI

Gājēju ietves un veloceliņa
būvniecība.,būvuzraudzība.
Gājeju ietves un veloceliņu
būvniecība

9478
271304

Būvprojekta izstrāde

287195
787

Būvprojekta izstrāde

2541

Būvniecības pakalpojumi

10171

Autoruzraudzība

121
13620
10224

Projektēšanas bir.
Austrumi.
Reģ.Nr.42403019889

AS Komunālprojekts
R.Nr.40003005372
SIA,,Ošukalns‟‟
R.Nr.45403003353
SIA,,Firma L4
R.Nr.40003236001
SIA Firma L4
SIA Preime

Būvprojekta izstrāde
Būvniecības darbi objektā

IK Mangulsona
privātprakse

336690
2800

Būvuzraudzības pakalpojumu
nodrošināšana
Būvuzraudzība
Topogr.uzmēr..plānu
izgatavošana

2692

Dokumentācijas sagatav.

2811

Kopā
Madelānu pilskalna
labiekārtošana

9016
528

AS Ceļu inženieri

Projektēšanas bir.
Austrumi.
Reģ.Nr.42403019889
SIA DSM Meistari
SIA Projektēšanas birojs
AUSTRUMI
Kopā
Sporta centra stadiona
pārbūve,Daugavpils
ielā Nr.6,Aglonā

6624

3916

SIA Riviera L
kopā
Laukuma izbūve
Maizes
muzejs,Daugavpils
iela Nr.7,Aglonā

Tehniskā projekta izstrāde

388
352794

SIA Geo Prof
40103358542

Topogr.uzmērīšana

kopā
Ēka Somersetas ielā
21,Aglonā
kopā
Dzīvojamā māja Ilzes
ielā
Nr.18/1,Priežmales
ciemā,Kastuļinas pag.
Kopā
Multifunkcionālā ēka
Somersetas ielā
Nr.12,Aglonā,Aglonas
novadā
Kopā
Autoceļu uzlabošana
Aglonas novadā

442
3253

SIA Neaform
Reģ.N.r41503072336

Pirmsprojekta apsekošana
Būvprojekts palīgēku
demontāža

1900
3902

SIA,,Neoform‟‟
R.Nr.41503072336

Ēkas tehniskā apsekošana

5802
3355

SIA,,FirmaL4‟‟
R.Nr.40003236001
SIA,,Energobaltika‟‟
R.Nr.41503028198

Būvprojekta izstrāde

3355
30456

Elektroapgādes būvprojekta
izstrāde

4838

SIA Projekts EAE

Ceļu pārbuve A-3

35294
6433

IK Metrs
IK Metrs

Ceļu pārbūve A-7
Ceļu pārbūve G-3,G-10
Ceļu pārbūve S-1,S-20
Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība.
Inženierģeodēziskā izpēte un
topogrāfīskā uzmērīšana
Ceļu pārbūve K-8
Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība.
Inženierģeodēziskā izpēte un
topogrāfīskā uzmērīšana
Ielas A.Broka,Aglona
pārbūve
Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība.
Inženierģeodēziskā izpēte un
topogrāfīskā uzmērīšana
Ceļu pārbūve A-43
Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība.
Inženierģeodēziskā izpēte un
topogrāfīskā uzmērīšana
Būvniecības pakalpojumi
Šķeltovas c. Jaunās
,Jaunatnes ielas pārbūve.
Būvprojekts
Grāveru c.Ezeru,Ievas ielu
pārbūve.
Būvprojekts.
Aglonas ielas,Aglona pārbūve
Būvprojekta izstrāde un

SIA Myzone
SIA PREIME
SIA Myzone
SIA PREIME

SIA Myzone
SIA PREIME

SIA Myzone
Sia Preime
SIA DSM Meisteri
SIA RK projekti

SIA RK projekti

SIA Myzone

11425
12248
3230

303

3230
303

3230
303

3230

303
51445
7260

7260

3230

autoruzraudzība.
Inženierģeodēziskā izpēte un
topogrāfīskā uzmērīšana
Būvniecības pakalpojumi.
Ceļu K-2,K-29 pārbūve
Būvprojekta izstrāde

SIA Preime
SIA DSM Meistari
SIA Projekts EAE
Kopā
Pavisam

303
15472
3168
132376
944050

Ziņas par ēku uzrādīšanu bilancē 31.12.2018
N.p.
k.

Ēkas veids

1
2.
3.

Dzīvokļi
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas

Iekļauts bilancē ( skaits, gab)

Nostiprinātas
īpašumtiesības
Zemesgrāmatā ( uzrādīt
skaitu, gab)
2
11
78

5
13
85

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 31.12.2018.:
Bibliotēkas fonda atrašanās vieta

Aglonas novada centrālā
bibliotēka, Daugavpils iela 38,
c.Aglona, Aglonas pag., Aglonas
novads
Aglonas vidusskolas bibliotēka,
Daugavpils iela 6, c.Aglona,
Aglonas pag., Aglonas novads
Grāveru pagasta bibliotēka,
c.Grāveri, Grāveru pag., Aglonas
nov.
Grāveru pamatskolas bibliotēka,
c.Grāveri, Grāveru pag., Aglonas
nov.
Kastuļinas pagasta bibliotēka,
c.Priežmale, Kastuļinas pag.,
Aglonas nov.
Priežmalas pamatskolas
bibliotēka, c.Priežmale,
Kastuļinas pag., Aglonas nov.
Šķeltovas pagasta bibliotēka,
c.Šķeltova, Šķeltovas pag.,
Aglonas nov.
Šķeltovas pamatskolas bibliotēka
c.Šķeltova, Šķeltovas pag.,

Nākošā
inventārizācija
notiks

Bibliotēkas
fonda apjoms
uz 31.12.2018
EUR

Kopējais
grāmatu
eksemplāru
skaits
31.12.2018

2023.gadā

66080

18881

01.09.2017.29.09.2017.

2025.gadā

40869

9293

01.12.2016.30.12.2016.

2024.gadā

12356

4272

04.09.2017.08.09.2017.

2025.gadā

2201

327

01.12.2016.30.12.2016.

2024.gadā

9557

3788

25.08.2017.30.08.2017.

2025.gadā

3510

509

04.09.2017.
30.09.2017

2025.gadā

8279

2685

02.06.2014.15.06.2014.

2022.gadā

9722

4790

Pēdējo reizi
veikta
inventarizācija

05.10.2015.15.10.2015.

Aglonas nov.
Aglonas internātvidusskolas
bibliotēka līdz 31.08.2018. No
01.09.2018 atrodas ekā Rušonas
iela Nr.11
Kopā

01.09.2017
30.09.2017

17670

8040

170244

52585

Skaidrojums par transporta tehnikas vienībām, kuras netiek izmantotas iestādes
saimnieciskajā darbībā, uz 31.12.2018
N.
p.
k.
1
2

Transporta līdzekļa veids, nosaukums
Kravas automašīna GAZ-53-AC30
inv.Nr.0151004
Kravas (ugunsdzēsēju) automašīna GAZ-5312
v.Nr. BU 6918 inv Nr.10333

Izlaiduma
gads
1982
1990

Skaidrojums, kāpēc netiek izmatots,
vai turpmāk plānots izmantot
Plānots automašīnu norakstīt un utilizēt,
100% nolietojums.
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 mežaudzes EUR 70896
vērtībā. Šo mežaudžu kopējā mežaudzes platība - 276,88 ha, kas sastāv no 57 vienībām, t.sk.
zemesgrāmatā nostiprinātas 33 vienības - 153,08 ha platībā, kas sastāda – 55 % no mežaudžu
kopplatības.
Informācija par pazemes aktīviem 31.12.2018
Saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem sākotnēji atzīti karjeri:
Atradnes nosaukums
Derīgā izrakteņa veids
Daudzuma uzskaite
Karjers smilts-grants atradne
Smilts-grants, smilts
10.06 ha, 95,736 tūkst.m3
„Ancveriņi”, k.Nr.76420100124
smilts-grants, 18.4 tūkst.m3
smilts
Karjers smilts atradne „Meiruļi”,
Smilts
7.2 ha, 126.4 tūkst.m3
k.Nr.76420050166
Karjers smilts-grants atradne
Smilts-grants
3.2 ha, 2149.8 tūkst.m3 smiltsGūteņi-Ezerkalni,
grants, 169.6 tūkst.m3 smilts
k.Nr.76420060126
Karjers,,Križovka‟‟
Smilts-grants, smilts
5,28 ha,119,504 tūkst. .m3 .
Smilts-grants un smilts atradne
smilts-grants; 136,46 tūkst.m3.
smilts
Nr.60940023112,Nr.60940020140
x
Informācija par salīdzināšanu ar Valsts reģistriem

x

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.
Mežaudžu platība salīdzināta un precizēta atbilstoši VMD reģistriem uz 31.12.2018
Dati par grants, smilts karjeriem salīdzināti ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
datiem un iegrāmatoti daudzuma vienībās. 2018.gadā smilts-grants ņemta no karjera ,Križovka”iegūtais daudzums 3,5 tūkst.m³.
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, kuru reģistrēt CSDD nav nepieciešams.
Informācija par vērtības samazinājuma pārbaudi ilgtermiņa ieguldījumiem
Veicot gada inventarizāciju, tika izvērtēti visi 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 31.12.2018. 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 2018.gadā nav veikti.
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Piezīme Nr.1.2.8.
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2018.gadā tika veikti (konts 1283) AS “ Latvijas Mediji”
Vakara Romāns abonēšana (01.01.20149.-31.12.2019. , kas nākošā gada beigās ar aktu tiks pārnesti
uz bibliotēku fondiem par summu 39.82 EUR. ( avansa rēķ. Nr. AR998918 no 17.10.2019.

1.2.9.(Z) Ziedojumu dāvinājumu veidā saņemtie pamatlīdzekļi
Bilances
konts

Pamatlīdzekļa
nosaukums

Ziedotāja vai
dāvinātāja
nosaukums

Ziedotāja
vai
dāvinātāja
reģistrācijas
numurs

1233

Grāmatas

Fiziskas personas

Akti

1233

Grāmatas

Akts

1233

Grāmatas

Izdevniecības Dienas
Grāmata
SIA Pētergailis

1233

Grāmatas

Akti

1232

Karoga masts
stiklapalsta 8
m ar winch

SIA
„‟Apgāds‟‟Kontinents‟‟
Ziedojums skolēnu
vecāku.

Dokumenta
Nr.,
datums

Akti

akts

Mērķis
(ja tāds
zināms)
kam
peredzēts
ziedojums
dāvinājums
Bibliotēkas
vajadzībām
Bibliotēkas
vajadzībām
Bibliotēkas
vajadzībām.
Bibliotēkas
vajadzībām.
Skolas
vajadzībām

Vērtība
EUR

409
36
129
15
270

pacelšanas
sistēmu
kopā

859

Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi

Bilanc
es
konts

Pamatlīdzekļa
nosaukums

1233

Grāmatas

1233

Grāmatas

1233

Grāmatas

1239
1238

Pārējie
pamatlīdzekļi
Datortehnika

Kopā

x

Iestādes nosaukums
no kuras saņemts
pamatlīdzeklis
Preiļu novada
dome,
reģ.Nr.9000006572
0
Bibliotēku attīstības
centrs
Latvijas Nacionālās
bibliotēka
Latgales reģiona
attīstības aģentūras
Preiļu novada dome
reģ.Nr.9000006572
0
x

Dokumenta
Nr., datums

Sākotnējā
vērtība
EUR

Uzkrātai
s
nolietoj
ums
EUR

Vērtības
samazin
ājums
EUR

Atlikusī
vērtība
EUR

450

450

685

685

4

4

Akts
pieņemšanas
Akts par
pamatl.pieņe
mšanu.

1154

1154

7019

7019

x

9312

7019

Akts
pieņemšanas

2293

Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi
Pašvaldība bez atlīdzības pamatlīdzekļus nav nodevusi.
Informācija par uzkrājumiem nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem
Pašvaldībai nav nedrošu avansu par pamatlīdzekļiem.
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 2018.gadā samazinājušies par EUR 5378.
Aktīvs
1
Krājumi – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.-9)

Piezīmes
Nr.
2
2.1.

Uz
pārskata
perioda
beigām
3
84919

Uz
pārskata
gada
sākumu
4
90297

Izmaiņas
( +, - )
5
-5378

1. Izejvielas un materiāli
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
3. Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi
atsavināšanai
4. Lauksaimniecības krājumi
5. Stratēģiskās rezerves
6. Inventārs
7. Avansa maksājumi par krājumiem
8. Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem (-)

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

79 757

79 983

-226

198

4579

-4381

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

0
0
4935
4548
-4519

0
0
5735
4519
-4519

0
0
-800
29
0

9. Krājumu vērtības samazinājums (-)

2.1.9.

0

0

0

2.1.1. Mācību materiālu atlikumi samazinājušies par -1626, sakarā ar to norakstīšanu morālā
novecojuma dēļ.; pārtikas produktu atlikumiem nebūtisks palielinājums 45 EUR; medikamentiem un
medicīnas materiāliem atlikuma palielinājums 447 EUR ( SAC iepirktas rezerves epidēmiju
periodam);
Saimniecības materiāliem arī nebūtisks palielinājums 166 EUR uz iepirkto mazgāšanas līdzekļu
rēķina
nākošā gada janvāra mēnesim (SAC); degvielas krājumi palielināti par 2886 EUR(sporta halles
apkurei); rezerves daļu krājumi samazinājušies par -1574 EUR (uzliktas a/m riepas bojāto vietā.);
pārējo materiālu (reprezentācijas preces, hum.palīdz.) atlikumi samazinājušies par -570 EUR.(reprez.
preces izlietotas dažādu pasākumu organizēšanau, hum.preces norakstītas, kas nav derīgas
lietošanai(SAC).
2.1.3. pašu sagatavota malka Grāveru pag. atlikumos par 121 EUR., bet krājumu un ilgtermiņa
ieguldījumu atsavināšanai atlikumi, sakarā ar darījumu palielināšanos, samazinājušies par -4502
EUR.
2.1.6. Inventāra atlikums samazinājies, sakarā ar vecā , vairs nederīgā lietošanai norakstīšanu lielākā
apmērā nekā nopirkts vietā.(izņemot mīksto inventāru)
Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījumiem, kas paredzēti atsavināšanai:
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
Atlikums uz 01.01.2018.
Pārvietots no pamatlīdzekļiem uz krājumu sastāvu (uz
kontu 2132)
Sākotnējā atzīšana (palielinājums)
Vērtības samazinājums /pārcenošana/ (izslēgšana no
uzskaites)
Izdevumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas
Atlikums uz 31.12.2018. (2132.k.)

Kustība 2018.gadā, EUR
4579
8397
1413

-14312
77

Zeme 0.3 ha 76420040554(Kempings 2) Sīkdārziņi atlik. vērtība 76.84 EUR
Atsavināšanai paredzēto pamatlīdzekļu saraksts 2018.g. D 2132= EUR 9214
Summa, EUR
1758

1449

Posteņa nosaukums
No 1211 k. Dzīvojamās ēkas atsavināšanai:
1757,55 – dzīvoklis Ezeru iela Nr.5, Nr.60580043257,akts Nr.2 no
28.03.2019,demes lēmums Nr.13 26.06.2018.
No 1214.k., “Zeme zem ēkām un būvēm’’atsavināšanai:
799,65 – zeme Mieža iela 3 0,4055 ha Nr.60720050121, Kastuļinas pagasts
,Akts Nr20 no28.09.2018, domes 28.09.2018 Nr27&5
650,00– zeme 1,4 ha Nr.60940040178,Šķeltovas pag.Akts Nr.11 a no
09.07.2018.

3730

296

1981

9214

No 1215.k. “Kultivētā zeme” atsavināšanai :
1017,35- zeme 2,6 ha+ 2,2 ha Nr.60940050541,60940050543 ,Šķeltovas
pag.Domes lēmums Nr.14. Nor.akts Nr.11,12 no 06.07.2018
102,45 – zeme 0,4071ha Nr.76420010246 Krūmiņu mājas,Aglonas pag. Akts
Nr.5 no06.06.2018.Domes lēmums 28.02.2018 Nr.7.&5
768,35- zeme Pakalnu lauki 3,03ha Nr.60580040263,Grāveru pag.Akts Nr.14
no 28.06.2018.
708,59- zeme Baldiņi 2,97 ha Nr.60720030154,Aglonas pag.,akts Nr.19 no
27.07.2018,domes lēmums Nr.27 no 28.09.2018.
380,00-zeme Nomadi 1,04 ha Nr.60940020137,Šķeltovas pag.,akts Nr.45 no
31.10.2018,domes lēmums Nr 31 no 31.10.2018.
676,00- zeme 1,89 ha Zaļpļavas,Nr.60580040250,Grāveru pag.,akts Nr.1 no
05.01.2018.
76,84- zeme 0,30 ha Sīkdārziņi,Nr.76420040554,Aglonas pag.,akts Nr.55 no
28.12.2018.
No 1217 Pārējā zeme atsavināšanai:
295,96- zeme Damakšņi 1,7 ha,Nr.76420020060,Aglonas pag., akts Nr.17
no 10.08.2018.
No 1263 Mežaudzes atsavināšanai
611,62- mežaudzes 0,7 ha Biseri,Nr.60940050543,akts Nr.56 no
06.07.2018.
552,07- mežauzdzes 0,6 ha Biseri,Nr.60940050541 ,akts Nr. 57 no
06.07.2019.
817,23- kopsavilkums par vkoku zāģēšanu malkai no
mežaudzes,Nr.60580010059,Grāveru pag.
Kopā

Pārdoto (atsavināto) pamatlīdzekļu saraksts 2018.g. EUR 12899
Mērvien
ība

Pamatlīdzekļa
nosaukums

Konta
numurs

Daudz
ums

Gab

Pārdota zeme
k.Nr60940050
541 2,6
ha.,609400505
43 2,2 ha
Pārdota zeme
Krūmiņu
mājas
k.Nr.76420010
246 0,4071ha
Pārdota
dzīvoklis
Ezeru
5,k.Nr.605800
43257,Grāveru
a pag.
Pārdots
mežaudzes ,
k.Nr.60940050

2132

Gab

Gab

Gab

1

Atlikusī
vērtība
EUR
1017.35

Patiesā
vērtība
EUR
1017.35

Izslēgšana
no
uzskaites
06.07.2018.

Lēmums par
atsavināšanu

2132

1

102,45

102,45

06.06.2018.

2132

1

1757,55

1757,55

28.12.2018.

26.06.2017dome
s lēm.,
prot.Nr.13
&4.8

2132

1

611.62

611.62

06.07.2018.

30.05.2018
domes lēm., Nr
14 4.2

30.05.2018.
domes
lēm.,
prot.Nr.14,
&4.2
28.02.2018
domes lēmums,
prot.Nr.7,
& 5.12

Gab

Gab

Gab

Gab

Gab

Gab

Gab

Gab

Gab

543 0,70 ha
Pārdota zeme
1,7ha k.
Nr.764200200
60,Damakšņi
Pārdota zeme
Nomadi
k.Nr.60940020
137,1,04 ha
Pārdota zeme
,Baldiņi
k.Nr.60720030
154,
2,97ha
Pārdota zeme
Pakalnu
laukik.Nr.6058
0040263
Pārdota zeme
Meža ielā
3,k.Nr.607200
50121 0,4055
ha
Pārdota zeme
Sutiņi,k.Nr.60
940040065 3,1
ha
Pārdota zeme
k.Nr.76420040
232 0,1209 ha
Pārdots
mežaudzes
Biseri 0,6
ha,k.Nr.60940
050541
Pārdots
dzīvoklis
Ezeru iela
Nr.5 dz.11
Grāvru pag.
Kopā:

2132

2

295.96

295.96

21.12.2018

27.07.2018dome
s lēmums,
prot.Nr.21.,
&6.4
31.10.2018.dom
es lēmums,prot.
Nr.13.,&4.6

2132

2

380.00

380.00

18.12.2018

2132

1

708.59

708.59

02.10.2018

27.07.2018
domes lēmums
prot.Nr.21&6.1

2132

1

768.35

768.35

20.07.2018.

2132

1

799.65

799.65

28.12.2018.

28.06.2018
domes
lēm.prot.Nr.17
7.4 par.
29.08.2019
domes lēmums
prot. Nr.27 5.1
par

2132

1

1346.00

1346.00

28.12.2018.

2132

1

340.07

340.07

28.12.2018.

2132

1

522.07

522.07

06.07.2018.

2132

1

1969.89

1969.89

06.08.2018.

30.11.2017.dom
es
lēm.prot.Nr.24
11 par.
25.10.2017
domes
lēm.Nr.22

Pirkuma
līgums
01.07.2015.

12899

Krājumi nav ieķīlāti.
Sākotnēji atzīti krājumi un inventarizācijas rezultāti (+;-)
Bilan
ces
konts
2115

Krājuma
nosaukums
Kurināmais
, degviela

Dokumenta Nr., datums
(uz kura pamata tika atzīti)
Akti par inventarizācijas rezultātiem degvielai un malkai
31.10.2018, p.v. Nr. 5483

Skaidrojums
Inventarizācijas
relultāti-degvielas
pārpalikums;

Vērtī
ba,
EUR
14

2115

Malka

2115

Degviela

Pašu sagatavota malka, pamatoj. uz aktiem Nr.
2636;5216;5730;5841;2199;4156;4194 Grāveros
Akti Nr. 3776;5797;5218 Aglonā
Akti Nr. 5702;5703;5706;2197 Kastuļinā
Akti par invent. rezult. (31.10.2018., p.v.5444)

Kopā:

Pašu sagatavota
malka 2018.g.

6337

Inventarizāc.
rezultāti- degvielas
iztrūkums

-32

2115.k.

6319
Bez atlīdzības saņemtie krājumi

Bilances
konts
2115

Dīzeļdegviela 75 l

Iestādes nosaukums, no
kuras saņemti krājumi
Fiziska persona

2115

Dīzeļdegviela 23.06.l.

Fiziska persona

2161

Sporta inventārs

Latgales reģ. attīstības
aģentūra Reģ. Nr.
41503023129
x

Krājuma nosaukums

Kopā

Dokumenta Nr.,
datums
Akts 4135 no
07.08.2018
(skolēnu ekskursijai)
Akts Nr.4387 no
27.09.2018.(skolēnu
ekskursijai)
p.v. LRAA 008 no
20.11.2018
x

Vērtība,
EUR
92.04

30.00

2003,88

2125.92

2.1. (Z) Ziedojumu dāvinājumu veidā saņemtie krājumi
Ziedotāja vai
dāvinātāja
nosaukums

Ziedotāja
vai
dāvinātāja
reģistrācijas
numurs

Dokumenta Nr.,
datums

Bilances
konts

Krājuma
nosaukums

2119

Rotaļlietas

Nodibinājums “
Otra elpa”

40008175502

p.v.OES 216/2018
no 10.05.2018

2119

Rotaļlietas

Nodibinājums “
Otra elpa”

40008175502

p.v. OES158/2018 no
21.09.2018.

2161

Betonā
izliets
Latvijas
ģērbonis
Grīdas
paklājs

SIA SAKRET

40003622109

Kopā:

Pavisam:

2161

Fiziska persona

Mērķis
(ja tāds zināms)
kam peredzēts
ziedojums
dāvinājums

Vērtība,
EUR

Šķeltovas pag.
audžu‟ģimenēm,
daudzbērnu
ģimenēm
Šķeltovas pag.
audžuģimenēm,
daudzbērnu
ģimenēm

28.96

ZIEDOJ.LĪG.Nr.074 no 18.05.2018.

Aglonas nov.
domei

35.26

Dāvināj. Līg. no
01.08.2018.

Aglonas nov.
pirmskolas izglīt.
iestādei

100.00

Skaidrojums par avansa maksājumiem iepriekšējos periodos:

57.47

221.69

Avansa maksājumi par krājumiem
N.
p.
k.
1.

Uzņēmuma,organizācijas
(kurai samaksāts avanss)
nosaukums

Rēķina Nr.

1825405
(saņ.p.v.
192612
no15.02.2019.)
Kopā

SIA Grif

Reģistrācijas
numurs

Krājumu veids

Apmaksas
datums

Apmaksas
summa, EUR

40103003522

Avansa rēķ. par
Baltu
medic.halātu

21.11.2018
.

29.04

29.04

Salīdzinot debitoru parādus uz 31.12.2017. un 31.12.2018., debitori uz pārskata perioda
beigām palielinājušās par 1754 euro.
Aktīvs

Piezīmes
Nr.

1
Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8 9.)
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2. Prasības par nodokļiem un nodevām
3. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības
un ES politiku instrumentu finansētajiem
pasākumiem
5. Uzkrātie ieņēmumi
6. Pārmaksātie nodokļi
7. Prasības pret personālu
8. Pārējās prasības
9. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)

Uz pārskata
perioda beigām

2

Uz pārskata
gada sākumu

3

Izmaiņas
( +, - )

4

5

2.3.

116484

112619

+3865

2.3.1
2.3.2
2.3.3.

28448
51370
0

16625
52963
111

+11823
-1593
-111

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

10774
0
1
25891
-16415

10476
0
353
32091
-16947

+298
0
-352
-6200
-532

2.3.1.Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem uz 31.12.2018. ir palielinājušās par 11823 euro, tajā
skaitā: prasības starp budžeta iestādēm uz gada beigām palielinājušās par 1406 euro, prasības starp
valsts un pašvaldību budžeta iestādēm uz gada beigām ir palielinājušās par 7162 euro, pārējās
prasības pret pircējiem un pasūtītājiem uz gada beigām ir palielinājušās par 3255 euro.
2.3.2.Prasības par nodokļiem un nodevām uz pārskata perioda beigām ir samazinājušās par 1593
euro, tajā skaitā: prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli uz gada beigām ir samazinājušās par
3599 euro, prasības par nekustamā īpašuma nodokli uz gada beigām ir palielinājušās par 2006 euro.
2.3.3. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētajiem pasākumiem
uz gada beigām ir samazinājušās par 111 euro.
2.3.4.Uzkrātie ieņēmumi uz pārskata perioda beigām ir palielinājušās par 298 euro,tas ir nodoklis par
neapstrādāto lauksaimniecības zemi par 2018 gadu.
2.3.5.Pārmaksātie nodokļi uz 31.12.2017 un 31.12.2018 ir 0.
2.3.6. Prasības pret personālu: kārtējā mēnesī pārmaksāta darba alga fiziskām personām 1 euro jeb
par 352 euro mazāk, salīdzinājumā ar perioda sākumu. Tas ir darba algas pārrēķins sakarā ar darba
nespējas iestāšanos atvaļinājuma laikā.
2.3.7. Pārējās prasības: uz gada sākumu 32091 euro, uz gada beigām 25891 euro, samazinājums par
6200 euro. Starpība veidojas par saņemto dotāciju no PFIF par 2018. gada decembri.
2.3.8.Uzkrājumi nedrošām prasībām samazinājušies par 532 euro.
Uzkrājumi nedrošām prasībām uz pārskata perioda sākumu ir 16947 euro. Uz pārskata
perioda beigām uzkrājumi nedrošām prasībām samazinājušies par 532 euro un sastāda 16415 euro.
Gada laikā ir aprēķināti uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem 100% apmērā 4169
euro kas ir par 0 euro vairāk nekā 2017.gadā. 80% apmērā ir aprēķināti 9445 euro, salīdzinājot ar
2017. gadu, tas ir par 1135 euro vairāk.Uzkrājumi 75% apmērā ir aprēķināti 1933 euro, kas ir par

1228 euro mazāk, nekā 2017. gadā. Uzkrājumi 50% apmērā ir aprēķināti 633 euro, kas par 158 euro
mazāk, nekā 2017. gadā un uzkrājumi 25% apmērā – 235 euro, kas ir par 281 euro mazāk, nekā
2017. 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. 2.3.4. Uzkrātie ieņēmumi
N.p.k.
1.

Uzkrājuma veids
Nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecības zeme

Summa EUR
10774

Uzkrātie ieņēmumi uz pārskata perioda beigām ir 10774 euro,tas ir nodoklis par neapstrādāto
lauksaimniecības zemi par 2018 gadu. Nodokļis aprēķināts decembrī 2018.gada,bet maksāšanas
termiņi ir 2019 gads.
Piezīme Nr. 2.3.5. Pārmaksātie nodokļi
N.p.k.
1.

Nodokļa veids
Iedzīvotāju ienākuma nodokis (pārmaksa standartlikme)
Kopā

Summa, EUR
0
0

Piezīme Nr. 2.3.6. Prasības pret personālu
N.p.k.
1.

Prasību veids

Fiziskas persona

Prasību rašanās
datums
12.2018.

Pārmaksāta darba alga

Fiziskas personas
Kopā

x

Summa,
EUR
1
1

Piezīme Nr. 2.3.7. Pārējās prasības
N.p.k.
1.
2.

Prasību veids
Naudas līdzekļu atlikums
Krājbankā
PFIF 2018.g. atlikums
Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)
Kopā

Prasību rašanās datums
12.2011.

Summa, EUR
339

12.2018.
23.12.2011.

25891
-339
25891

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 palielinājušies par EUR 1567.
Konta
Nr.

1
2400
2421

Aktīvs
2
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem kopā
1.Avansa maksājumi par pakalpojumiem

Piezīmes
Nr.
3
2.4.

Uz
pārskata
perioda
beigām
4
10344

Uz
pārskata
gada
sākumu
5
11227

6
-883

7340

3616

3725

Izmaiņas
( +, - )

2.Avansā pārskaitīti transferti
3.Pārējie nākamo periodu izdevumi
4.Uzkrājumi nedrošiem avansiem par
pakalpojumiem (-)

2432
2429
2427

0
3004
0

114
7498
0

-114
-4494
0

1.Avansa maksājumi par pakalpojumiem palielinājušies par EUR 3725 EUR, kaut gan avansa
maksājums veikts tika Latgales reģ. attīstības aģentūrai kā līdzfinansējums projektā par sporta
inventāru, ko saņemsim 2019.g. un daļa naudas tiks atgriezta.Avansā pārskaitītu transfertu nav, tā kā
atlikums, salīdzinot ar iepr. gadu samazinājies par 114 EUR .Pārējie nākamo periodu izdevumi
samazinājušies par -4494 EUR, jo avansā par apdrošināšanu 2018.g. netika skaitīts, tikai nogrāmatots
d atlikums uz gada sākumu (-3738 EUR), preses izdevumi bija abonēti mazāk par -1043.17 EUR, bet
pārējie nākamo periodu izdevumi palielinājušies par 288 EUR, kas atspoguļots tālāk uzrādītajā
tabulā.
2.4. Detalizēta informācija par nākamo periodu izdevumiem 31.12.2018.
Uzņēmuma,organizāci
jas (kurai samaksāts
avanss) nosaukums
2.4.1. Avansa maksājumi par pakalpojumiem 2421
N.p
.k.

1.

Rēķina Nr.

Līgums Nr.0112/102 no
18.12.2017.

Biedrība Latgales
reģiona attīstības
aģentūra

2.4.9. Pārējie nākamo periodu izdevumi
1.
R18-CO3357
Izdevniecība Rīgas Viļņi

Reģistrācijas
numurs

Apmaksa
s summa,
EUR
7340,00

Pakalpoju
ma veids

Apmaksas
datums

41503023129

Pšv.
Līdzfinansē
jums
projekta
realizācijai
RISK FREE

13.07.2018

40003363975

Preses
abonēšana
Preses
abonēšana

08.11.2018
8
02.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
22.10.2018
05.11.2018
07.12.2018
15.10.2018
01.10.2018

3003,91
19,99

2.

Preses abonēšanas
rēķini par 2018.g.

VAS Latvijas pasts

3.

AD-2017/11/91

SIA,,Libera’’

40103614644

Preses
abonēšana

5.

SVSP8-10-2018
SVSP78-10-2017
A2018/10/10-01

SIA V-Media

40103369264

01.10.2018

78,00

10.10.2018

14.00

Preses abonēšanas
rēķini par
2018.g.martsnovembri
IDZ-181001/1059
RK18-CC8127
RK18-CC8388

SIA AB konsultants

40103361805

Preses
abonēšana
Preses
abonēšana
Preses
abonēšana

2018.g.ma
rts decembris

349,90

SIA Izd.Dienas žurnāli

40003356776

Preses
abonēšana

01.10.2018
06.11.2018
08.11.2018

79.98
25,49
14,99

6.
7.

8.

SIA 5 labas ziņas

40003052790

7340,00

42403027123

Kopā preses abonēšana
1.

461

203,30
308,88
155,41
211,45
299,13
144,86
676,86
99,68

2681,92
SIA Uzdevumi.lv 7783

40103604434

PROF
pieslēgums
izglītības

10.12.2018
13.12.2018

77,00
80,01

portalā līdz
10.06.2019
.
.
2.

PA6085R/18.12.20
18

SIA Islanda Hotel

40103181551

Istabas
maksa
21.01.2019
.,01.0202.02.2019

18.12.2018

165,00

Kopā pārējie nākamo periodu izdevumi

322,01

Pavisam kopā 2400 kontā

10343,93

Informācija par uzkrājumiem nedrošiem avansa maksājumiem par pakalpojumiem
Pašvaldībai 31.12.2018. 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 samazinājušies par EUR
131 822 EUR
Piezīmes
Nr.

Aktīvs
1
Naudas līdzekļi – kopā
1. Kase
2. Norēķinu konti Valsts kasē vai
kredītiestādēs
3. Termiņnoguldījumi
4. Nauda ceļā

2
2.6.
2.6.1.
2.6.2.

Uz pārskata
perioda
beigām
3
483 983
483 983

2.6.3.
2.6.3.

Uz pārskata
gada
sākumu
4
615 805
0
615 805

5
-131 822
0
+-131 822

0
0

0
0

Izmaiņas
( +, - )

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums Valsts kasē un kredītiestādēs norādīts veidlapā Nr.1-1c
Pārskata gada beigās pašvaldības brīvie naudas līdzekļi netika ieguldīti depozītnoguldījumā.
2.6. (Z) Ziedojumu dāvinājumu saņemtie naudas līdzekļi

Ziedotāja vai dāvinātāja
nosaukums

Ziedotāja vai dāvinātāja
reģistrācijas numurs

Dokumenta Nr.,
datums

Latvijas pareizticīgā
baznīca

90000085869

2018.gads,
ikmēneša
ziedojumi

Kopā

x

x

Mērķis
(ja tāds zināms)
kam peredzēts
ziedojums
dāvinājums
Grāveru
pamatskolas
mācību procesa
organizācijai
x

Summa
EUR

10301

10301

PASĪVS

Pašu kapitāls
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
samazinājies par EUR -136563, jo sakarā ar veiktajā p/līdzekļu nolietojuma korekcijām par
iepriekšējo un tekošo laika periodu budžeta rezultāts ir negatīvs. Pašu kapitāla izmaiņas uzrādītas
veidlapā Nr. 4-1 „Pašu kapitāla ( neto aktīva) izmaiņu pārskats”, bet būtiskāko izmaiņu skaidrojums
veidlapai 4-3 Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem ir 3. lpp.

Piezīme Nr. 3.3.
Pasīvs
1
Rezerves - kopā
1. Pārējās rezerves

Piezīmes
Nr.
2
3.3.
3.3.1.

Uz pārskata
perioda
beigām
3
2171
2171

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

4

5

2171
2171

0
0

Mežaudzes, kas uz 31.12.2018. uzrādītas kontā 3360 „Pārējās rezerves”
Uzskaites Nosaukums
kartītes
Nr.

Kadastra Nr.

Skaits

Konts

0307

Gads,
Atrašanās
kurā
vieta
mežaudze
sākotnēji
tika atzīta
30.11.2008. c.Gūteņi,
Mežaudzes
76420060034 2.2
Aglonas pag.,
ha
Aglonas nov.

76420060034

1

3360

705.26

0308

30.11.2008. c.Gūteņi,
Mežaudzes
76420060126 2.3
Aglonas pag.,
ha
Aglonas nov.

76420060126

1

3360

1020.63

0309

Mežaudzes
76420050166
1.17ha

30.11.2008. c.Meiruļi,

76420050166

1

3360

250.23

Mežaudzes
764201001241,02 ha

30.11.2008. c.Ancveriņi,

76420100124

1

3360

195.53

0310

Rezerves
summa uz
31.12.2014.
EUR

Aglonas pag.,
Aglonas nov.

Aglonas pag.,
Aglonas nov.

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.
Ilgtermiņa un īstermiņa saistības ( piezīme Nr. 5.1.1. un 5.2.)

Ilgtermiņa aizņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu palielinājušies par 692 359 EUR, bet īstermiņa
aizņēmumi par 48 346 EUR, jo 2018.gadā no Valsts kases ņemti 4 jauni aizņēmumi.

5200
N.
p.
k.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Kredītiestādes
nosaukums

Vides
investīciju
fonds
Valsts kase
Valsts
kase/Eiropas
investīciju
banka
Vides
investīciju
fonds
Vides
investīciju
fonds

Līguma
Nr.
AL00255

P-42/2005
A2/4/05/3
03

AL00281

AL00316

Valsts kase

P151/2009

Valsts kase

PN58/2009

Valsts kase

P138/2010

Valsts kase

P126/2010

10
.

Valsts kase

P125/2011

11
.

Valsts kase

P574/2010

12
.

Valsts kase

P439/2011

13
.

Valsts kase

P344/2012

14
.

Valsts kase

P166/2013

15
.

Valsts kase

P165/2013

16
.

Valsts kase

P239/2014

17
.

Valsts kase

P525/2014

18
.

Valsts kase

P524/2014

19
.

Valsts kase

P118/2015

20
.

Valsts kase

P179/2015

21

Valsts kase

P-1/2016

22

Valsts kase

P249/2016

7.
8.
9.

Līguma
parakst
īšanas
datums

Aizņēmuma
atmaksas
termiņš

Aizņē
muma
valūta

Aizņēmuma
summa, EUR

Atlikums uz
31.12.2018.
EUR

EUR

21.11.
2003

01.10.2018

22.03.
2005

20.03.2025

EUR

27 813

0

284 574

85121

EUR

08.07.
2005

05.03.2021

18.05.
2004

01.01.2019

22.04.
2005

01.04.2020

13.08.
2009
11.12.
2009
11.06.
2010
03.06.
2010
26.05.
2011
21.12.
2010
16.11.
2011
12.09.
2012
14.06.
2013
14.06.
2013
08.07.
2014
15.10.
2014
15.10.
2014
07.05.
2015
22.05.
2015.
21.01.
2016.
01.09.
2016.

355 718

63526

71 713

2456

71 144

7326

EUR

EUR

20.05.2019
20.02.2038
20.05.2020
20.05.2020
20.05.2031
20.08.2020
20.11.2018
20.09.2022
20.06.2033
20.06.2023
20.06.2025
20.10.2021
20.10.2022

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

20.04.2030

EUR

20.05.2025

EUR

20.01.2023

EUR

20.08.2023

EUR

52 131

2816

689 310

469665

264279

24026

163469

13890

362 626

164540

583 377

36840

141098

0

365 469

36091

87 741

66104

142 027

44 584

247 577

49345

71 724

33108

102 644

18263

76821

49572

24142

16184

80168

52428

72121

50768

5110

Īstermiņa
sastāvā
EUR

Ilgtermiņa
sastāvā
EUR

0

0

13631

71490

25408

38118

2456

0

4906

2420

2816

0

24405

445260

15015

9011

9260

4630

13170

151370

21053

15787

0

0

9624

26467

5264

60840

9906

34678

7952

41393

11036

22072

5209

13054

5300

44272

2684

13500

12336

40092

10688

40080

23

Valsts kase

P357/2017

24

Valsts kase

P380/2018

25

Valsts kase

P413/2018

26

Valsts kase

P556/2018

27

Valsts kase

P633/2018

27.07.
2017.
12.07.
2018.
01.08.
2018.
03.10.
2018.
28.12.
2018.

20.07.2037.

EUR

20.06.2025.

EUR

20.07.2038.

EUR

20.09.2038.

EUR

20.10.2025.

EUR

Kopā

EUR

297950

263236

404988

338168

294282

280782

70828

70828

19808

19808

5 425 542

2 259 474

15088

248148

62294

275874
280782
70827
19808

289501

1969973

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem (pamatbudžets) = 17 288 EUR
Salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājušās
par 5092,00 EUR

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem (speciālais budžets)
N.
p.
k.

Uzņēmuma
vai iestādes
nosaukums

1
2

3

Reģistrācijas
numurs

Maksājuma
mērķis

A/S “Virši –
A”
VAS Latvijas
autoceļu
uzturētājs

40003242737

SIA “Mapon”

40003800531

Par degvielu
12.2018.
Aglonas
nov.autoceļu
uzt.par decembri
12.2018.
Pakalpojumu
abonēšana
12.2018.

40003356530

Īstermiņa
sastāvā
EUR

Ilgtermiņa
sastāvā
EUR

31.12.2018.

Saistību
summa uz
31.12.2018.
EUR
538.40

538.40

0

28.12.2018.

445.79

445.79

0

31.12.2018.

4.84

4.84

0

989.03

0

Saistību
rašanās
datums

Kopā

989.03

Piezīme Nr. 5.4. „Īstermiņa uzkrātās saistības” 141 837 EUR , kas ir par 46 462 EUR vairāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā.
Darījuma apraksts, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.
Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem
Uzkrātās saistības VSAOI darbinieku atvaļinājumu apmaksai
Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par
aizņēmumiem
“ “
“
“ Valsts kases aizņēmumiem
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Aglonas bazilikas draudze (nekust.īpašuma noma) 636,22
LMT (sakaru pakalpoj.) 675,36
SIA Geton energu (maksa par el.enerģiju) 13762
SIA “ VR AUDITS”(zvērinātā revidenta pakalpoj. Pēc līg.) 1754.50
Telegrupa Baltija (sakaru pak.) 9.63
Ceļu satiksmes drošības direkcija 314,00
Zinātniskais institūts BIOR 76.88

Summa, EUR
61 138
14 555
54 (VIF)

Uzkrātās saistības par aizturēto maksājumu 10% ceļu pārbūvei SIA “ Rivera L”
Uzkrātās saistības par aizturēto maksājumu 10% ceļu pārbūvei SIA DSM Meistari
Kopā

41 516
6 371
141 837

1248
16955

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem = 133 021 EUR
Atlikums norēķiniem par darba samaksu palielinājies par 129 801 EUR salīdzinot ar iepriekšējo laika
periodu, jo decembra darba algas tika izmaksātas 2019.g.javvārī.
Piezīme Nr. 5.6.

Norēķini par darba
samaksu
Ieturējumi no darba
samaksas ( izņemot
nodokļus) kopā
- Ieturējumi pēc
izpildrakstiem
- Norēķini par
apdrošināšanu
- Norēķini par
arodbiedrību
- Citi ieturējumi
( komunālie
pak.)
- Citi ieturējumi
( NĪN.)

Aprēķināts
2018.gadā
EUR

Izmaksāts
2018.gadā
EUR

Atlikums
31.12.2018.
EUR

2225993

2096122

132 927

0

x

x

94

32

x

x

0

0

x

x

0

133

x

x

94

0

x

x

0

0

x

x

0

Atlikums uz
31.12.2017.
EUR
3056

Piezīmes
Izmaksāts 2019.g.janvārī

Pārmaksātā darba alga (k.23892) atl uz 01.01.18 bija 353, bet uz 31.12.18 . 1 EUR
Norēķini par nodokļiem
Piezīme Nr. 5.7.
5700k. = 93 170 EUR Nodokļu un soc. apdrošināš. maksājumu atlikumi pieauguši par 84 666 EUR
salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu.

Nodokļa veids
Pievienotās
vērtības
nodoklis (2373)
Sociālās
apdrošināšanas
iemaksas

EUR

Aprēķināts
2018.gadā
EUR

Aprēķinātas
soda naudas
un
kavējuma
naudas
EUR

Samaksāts
2018.gadā
EUR

4505

291 826

27.76

294 984

(+;-)
0

Atlikums
31.12.2018
.
EUR
1375

2838

774670

0

712814

0

64694

Atlikums
uz 31.12.
2017.

t.sk. nod.
pārmaksa pēc
VID datiem

t.sk. - DŅ
soc.nodoklis
- DD
VSAO iemaksas
Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
t.sk. - no darba
algām

0

Korekcijas
starp
nodokļu
veidiem

0

0

1064

242657

0

224222

0

19499

1774

532013

0

488592

0

45195

346

288030

1246

263835

0

25787

346

283009

1246

259159

0

25442

T.sk.
kavētie
maksāju
mi

- no saimn.
darbības
Dabas resursu
nodoklis
Kopā 5720:

0

5021

0

4676

0

345

815

4502

0

4003

0

1314

8504

1359028

1273.76

1275636

0

93170

Avansā saņemtie transferti
Piezīme 5.8.
5800 = 23 760 EUR
Preiļu nov. dome salīdz. Izziņas debitoro projektā SAM 5.6.2. uzrādīja starpību starp avansā
ieskaitīto summu un mūsu atskaitē uzrādīto par izpildītajiem darbiem, tādēļ šī summa tika grāmatota
pārējās īstermiņa saistības.
Piezīme Nr.5.9.
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Piezīme 5.9.1.
5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi = 3 996 EUR
No fiziskām personām saņemti avansi par komunālajiem pakalpojumiem, NĪN, kā arī par
pakalpojumiem pirmskolas izglītības bērnu iestādē (PII). Salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu
atlikums samazinājies par 11141 EUR.
Piezīme 5.9.2.
konts Nr. 5930 = 201 024 EUR Salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu atlikums samazinājies par
105 728 EUR, apstiprinātas atskaites par realizētiem projektiem (LAD)
N
p.
k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Iestādes
nosaukums,
no kuras
saņemts
transferts
Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra

Izglītības un
zinātnes
ministrija
Satiksmes
ministrija
(Latvijas
Valsts ceļi)
Izglītības
kvalitātes
valsts dienests
Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra
Latvijas vides
aizsardzības
fonda

Reģistrācijas
numurs

Transferta mērķis (ja paredzēts projekta
realizācijai, uzrādīt projekta numuru,
nosauk
umu)

Summa uz
31.12.2018.
EUR

90001800413

Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā
projekta avansa maksājums. Līgums
Nr.2018-1-LV01-KA101-022587

7846

90000022399

Proj.Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”
Dotācija brīvpusdienām 1.-4.klašu
skolēniem, neizlietotā daļa

40003344207

Mērķdotācijas autoceļiem, ielām neizlietotais
atlikums

90001259032

Proj. Nr.8.3.4.0./16/I/001 “ Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
Proj. Nr. 8.3.3.0/15/I/001 “ PROTI UN
DARI”
Līg. 5-5.5/20000793 proj. “ Mans prāts ir
brīvs, esmu brīvprātīgais”

90001825883

90001672886

7030
3962

128101

6451

2357
2949
19763

Proj.1-08/128/2018
“ Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras

administrācija
Valsts
izglītības
satura centrs
Lauku atbalsta
dienests
LR Kultūras
ministrija
Nodarbinātības
valsts aģentūra

7.

8.
9.
10.

90009115938

90000794228
90000042963
90001634668

uzlabošana”
Proj. 8.3.2.2./16/I/001
“ Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (4
projekti)
Līg. Nr.2.5.-11-260 no 29.08.18.
Programma “ Skolas soma”
Līg.Nr.5APSD-33-2018 Bezdarbnieku
atlīdzība

Kopā

4860

17475
98
132
201 024

ZEMBILANCE
Piezīmes
Nr.

Zembilances posteņa nosaukums
1
Nomātie aktīvi
Zembilances aktīvi
Iespējamie aktīvi
Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi
par kapitāla daļu izmantošanu
Saņemamie līgumsodi un naudas sodi
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem
Citi zembilances aktīvi
Zembilances pasīvi
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas
noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
politiku instrumentu finansētajiem projektiem
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
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
Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma
dokumenti
Nākotnes nomas maksājumi
Izsniegtie galvojumi
Citas zembilances saistības

2
0.1.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.

Pārskata
perioda
beigās
3
22470
525867
0
217858

Pārskata
perioda
sākumā
4
9713
537013
0
235228

Izmaiņas
( + , -)
5
12757
-11146
0
-17370

9.1.3.
9.1.4.
9.1.9.
9.5.
9.5.1.

15496

15360

136

292513
68962
0

286425
76567
278

6088
-7605
-278

9.5.2.

0

0

9.5.3.

0

0

0

9.5.4.

0

0

0

9.5.5.
9.5.6.
9.5.9.

4475
0
64487

5375
0
70914

-900
0
-6427

Detalizēta informācija par zembilances posteņiem
Kods
01

Posteņa nosaukums
Nomātie aktīvi kopā

Summa uz
31.12.2018.
EUR

Pamatojums

22 470
No Aglonas bazilikas nomātās telpas pašvaldības
garāžām un no Aglonas bazilikas nomātā zeme
pašvaldības objektiem – ūdenstorņi, bērnudārzs, citas

pašvaldības ēkas un būves. No SIA “Elizabetes
īpašumi” nomātā ēka Aglonas internātvidusskolas
skolēnu autobusa novietošanai.
No SIA Venden nomātās dzeramā ūdens iekārtas
EXTRA un CT SILVER EASY(g.pārsk.veidlapa Nr.1)
9.1.
9.1.2.

Zembilances aktīvi
Prasības par dividendēm un
saņemamiem maksājumi par
dividenžu izmantošanu

525 867
217 858

9.1.3.

15 496

9.1.9.

Saņemamie līgumsodi un naudas
sodi
Citi zembilances aktīvi

292513

9.5.
9.5.5.

Zembilances pasīvi
Nākotnes nomas maksājumi

68962
4475

9.5.9.

Citas zembilances saistības

64 487

Prasības par dividendēm no SIA “AADSO” (SIA
“AADSO” 29.032019. kopsapulces lēmums
Nr.2019/01, 1.1.2.p.)=7248.55 EUR; Cirīšu HES
vēstule Nr.5 no 29.01.2019. par dividenžu izmaksu
210 609.20 EUR
Aprēķinātās kavējuma naudas uz 31.12.2018. par
kavētajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Inventārs, kas nodots lietošanā pašvaldības iestādēm
un struktūrvienībām un atrodas zembilances uzskaitē –
mazvērtīgais inventārs EUR 246641, mīkstais
inventārs EUR 45872
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 no Aglonas bazilikas
draudzes nomātā zeme zem pašvaldības ēkām –
bērnudārzs, administratīvā ēka, bibliotēka, ūdenstorņi
EUR 482, dzeramā ūdens iekārtu noma no SIA
Venden 259 EUR
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.

Aglonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Datu avots: Aglonas novada domes apstiprinātie 2014.-2018.gada pārskati, (EUR)
Posteņa
Atlikusī
Atlikusī
Atlikusī
Atlikusī
Atlikusī
nosaukums
vērtība
vērtība
vērtība
vērtība
vērtība
31.12.2018.
31.12.2014.
31.12.2015.
31.12.2016 31.12.2017
.

Zeme, ēkas un
būves

7 849 373

9227609

8900245

8563527

8970398

7. tabula
Pieaugums
(+)
samazinājums
(-),
2018.g.
salīdzinājumā ar
2017.g., %
4.75

t.sk.: dzīvojamās
ēkas

470 970

438156

409324

376968

343446

-8.89

3 103 423

4081560

3973997

3866523

3777678

-2.3

857 780

744898

678104

632116

1552457

145.6

297 420

294304

298235

285828

281541

-1.5

kultivētā

279 926

283579

283319

271023

267128

-1.44

pārējā

313 806

361333

360653

360239

360370

0.04

2 520 640

3019200

2893639

2768650

2343820

-15.34

5 408

4579

2974

2180

43958

1916.42

nedzīvojamās
ēkas
transporta
būves
zeme zem
ēkām un būvēm
zeme
zeme
Inženierbūves
pārējais
nekustamais
īpašums

Avots: apstiprinātais Aglonas novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskats

3. Pasākumi teritorijas plāna īstenošanā
Aglonas novada teritorijas plānošanas dokumenti:
1. Aglonas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam apstiprināta 2012. gada 28.
jūnijā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr.9. 9.§).
Aglonas novada dome 2017. gada 28.decembrī apstiprināja aktualizētos Aglonas novada
attīstības programmas 2012.- 2018. gadam rīcības un investīciju plānus (protokols Nr.36,
6.§).
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. 15.181e/11220, saistošie noteikumi Nr.10 „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.
gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir īstenojami ar 2013.
gada 19. novembri.
3. Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam apstiprināta 2013.
gada 27. decembrī Aglonas novada domes sēdē ( protokols Nr. 26. 15.§).
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas
nosaka plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķi,
prioritātes, ekonomisko specializāciju, novada funkcionālās saites un telpiskās attīstības
perspektīvas.
Stratēģijas pamatmērķis ir uzlabot dzīvi gan esošajai, gan arī nākamajām paaudzēm.
Ar ilgtspējīgu attīstību tiek saprasta tāda pieeja, kas risina esošās paaudzes vajadzības,
līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus
nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu, lai nemazinātu
nākamo paaudžu vajadzību risināšanas iespējas.
Stratēģijā iestrādātā vīzija:
 Aglonas novads 2037. gadā ir garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas, saliedētas,

latgaliskas lauku kopienas centrs. Par svarīgāko un prioritāri nozīmīgāko ekonomisko
nozari Aglonas novadā ir izvirzāma sakrālā tūrisma nozare.
 Aglonas kopiena ir elastīga, dinamiska un sakņo sevi tradīcijās. Tā ir lepna par savu
kultūras mantojumu un dabas ainavām.
 Aglonas novada pašvaldība pilnībā nodrošina pakalpojumus un sociālo atbalstu
visiem novada iedzīvotājiem.
 Aglonas novads ir vieta, kur izglītojamie var iegūt kvalitatīvu izglītību, vismaz 3040% 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.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes 2018. gada 29. marta lēmumu “Par Aglonas
novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.9, 7.§),
Aglonas novada dome ir uzsākusi Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam izstrādi. Saskaņā ar lēmumu ir apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba
uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības/darba grupas sastāvs.
Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības
stratēģijā
izvirzīto
ilgtermiņa
stratēģisko
uzstādījumu
īstenošanai.
Attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī
informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes,
rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu
un
attīstības
programmas
īstenošanas
uzraudzības
kārtību.
Attīstības
programmas
izstrāde
ilgs
līdz
2019.
gada
maijam.
Sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties attīstības programmas izstrādē:
- piedaloties
tematiskajās
darba
grupās
(2018.
gada
septembris);
-aizpildot
iedzīvotāju
aptaujas
anketas
(2018.
gada
jūnijs
augusts);
- piedaloties
sabiedriskajā
apspriedē
(2019.
gada
25.
un
26.
marts);
- iesaistoties publiskajā apspriešanā (no 08.03.2019. līdz 05.04.2019.).
Par attīstības programmas izstrādi atbildīgā persona ir Aglonas novada domes teritorijas
plānotāja Lāsma Strole – Krasovska; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.
Pārskata gadā veikts nozīmīgs darbs nozaru plānošanas dokumentu izstrādē: 2018.
gada 31. janvārī (sēdes protokols Nr.4, 17§) apstiprināta Aglonas novada pašvaldības
Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018.-2022.g.
Ar apstiprinātajiem Aglonas novada plānošanas dokumentiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana.

4. Līdzdalība sadarbības projektos
2018. gadā turpinājās aktīvs darbs pie investīciju piesaistes un projektu īstenošanas.
Kopvērtējumā 2018. gadā tika realizēti septiņi 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas
perioda projekti, 2019. gadā turpināsies darbs pie jau uzsākto 20 projektu īstenošanas.
2018. gadā tika turpināta zivju resursu pavairošana Aglonas novada ezeros. Pašvaldība daļēji
realizēja Zivju fonda projektu Nr. 1.49. “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada
Pakaļņa, Biešonu, Okras, Dubuļu un Jidausa ezeros”, kura ietvaros Aglonas novada
Kastuļinas pagasta Dubuļu ezera zivju resursi tika papildināti ar 7000 vienvasaras līdaku

mazuļiem (piegādātājs SIA “”BMLV). Zivju resursu papildināšana notika Pārtikas un
veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta uzraudzībā. Sakarā ar silto rudeni tika kavēta
zivju nozveja, tāpēc projektā plānotais zivju daudzums (27000 gab.) netika piegādāts līdz
projekta īstenošanas termiņa beigām – 31.10.2018, attiecīgi projekts īstenots daļēji. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 2109,03 EUR (ar PVN). Zivju fonda finansējums – 1743,00, bet
Aglonas novada domes līdzfinansējums – 366,03 EUR (PVN – 21 %) no projekta kopējām
izmaksām.
Projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”.
Projekta mērķis: palielināt lauku iedzīvotāju drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un
pievilcīgu, atjaunojot Aglonas sporta centra stadionu. Projektā plānotie darbi:
1.
pārbūvēt
futbola
laukumu
un
skrejceļus,
2. stadiona austrumu pusaplī ierīkot lodes grūšanas apli ar piezemēšanās sektoru un
tāllēkšanas
bedri
ar
skrejceliņu,
3.
stadiona
rietumu
pusaplī
ierīkot
marķētu
šķēpa
mešanas
vietu,
4.
ierīkot
laukuma
apgaismojumu,
5. ieklāt sintētisko segumu futbola laukumam, skrejceļiem un pusapļiem.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 336689,77 ar PVN, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais
publiskais finansējums 45 000,00 eiro, attiecināmās izmaksas 50 000,00 eiro.
SIA „OŠUKALNS” būvdarbus pabeidza 25.07.2018. Būvdarbu pasūtītājs (Aglonas novada
dome) uzskatīja, ka futbola laukuma ieklāšanas darbi ir veikti nekvalitatīvi un risināja šo
jautājumu ar SIA „OŠUKALNS”, būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēju „FirmaL4”,
autoruzraudzības pakalpojuma sniedzēju A/S „Komunālprojekts” un Latvijas Būvinženieru
savienību. 2019. gada 16. janvārī objekts „Aglonas sporta centra stadions” ir pieņemts
ekspluatācijā.
2018. gadā turpinājās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās
infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” aktivitāšu īstenošana. Projekta ietvaros
plānots veikt pašvaldības grants autoceļa A–3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki I kārta
(Aglonas pagasts), K–2 Dunski – Deņeva – Kastuļina I kārta (Kastuļinas pagasts), K–29
Butkānu kapi – Lejas Butkāni (Kastuļinas pagasts), S–3 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova
(Šķeltovas pagasts), S–8 Marhleviči – Prusaki (Šķeltovas pagasts) pārbūves darbus. Kopumā
paredzēts veikt pašvaldības grants ceļu pārbūvi 12,15 km garumā, rezultātā nodrošinot grants
ceļu kvalitātes paaugstināšanos un satiksmes drošības uzlabošanos, veicinot uzņēmējdarbības
attīstību un apdzīvotību Aglonas novada teritorijā. Projekta īstenošanas termiņš –
20.03.2019. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 009 417,97 EUR ar PVN. Lauku atbalsta
dienesta piešķirtais ELFLA publiskais finansējums 867 977,46 EUR, attiecināmās izmaksas
964 419,40 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 96 441,94 EUR (10%),
neattiecināmās izmaksas – 44121,54 EUR.
2018. gadā īstenotā projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 “Koka skulptūru dārza
izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā” ietvaros tika izveidots koka skulptūru
dārzs ar 9 dažādām skulptūrām, soliņu un plāksni grāmatas veidā ar Šķeltovas pagasta ciemu
nosaukumiem. 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%).
Projekts Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000001 “Eko atpūta Aglonas novadā”. Projekta
īstenošanas laiks 24.11.2017.- 23.11.2018. Projekts mērķis: Palielināt lauku iedzīvotāju
drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un pievilcību, attīstot jaunu pakalpojumu vietējo
iedzīvotāju vajadzībām, tūrisma veicināšanai un aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā

laika pavadīšanai Aglonas novadā.
Projekta aktivitātes:
1. velosipēdu un to aprīkojuma iegāde,
2. velonovietņu iegāde un uzstādīšana,
3. velomaršrutu karšu izgatavošana.
Ar projekta finansējumu ir iegādāti 18 velosipēdi. Atraktīvākie velobraucēji varēs izbaudīt
braucienu ar divvietīgu tandēma velosipēdu (2 gab.). Tūrisma objektus Aglonas novada
centrā būs iespēja apskatīt iznomājot elektrovelosipēdus (2 gab.), tas būs patīkams
izbrauciens senioriem un mazākas fiziskās slodzes cienītājiem. Vieglas grūtības pakāpes
maršrutiem, nelielām riteņbraucēju grupām, tiks piedāvāti pilsētas velosipēdi (6 gab.), bet
vidējas un grūtas pakāpes velo maršrutu cienītāji varēs izmantot tūrisma velosipēdus (6
gab.). Bērniem būs pieejami gan pusaudžu velosipēdi (2 gab.), gan bērnu krēsliņi (3 gab.).
Lai aktīvie ceļotāji justos droši un ērti, būs iespēja nomāt ķiveres (pieaugušo – 18 gab., bērnu
– 3 gab., pusaudžu – 2 gab.), atstarojošās vestes (23 gab.), velodatorus (3 gab.), pumpjus (10
gab.), 20 funkciju instrumentu atslēgu komplektu (4 gab.) un veloslēdžus (18 gab.).
Tūrisma objektu apskatei novada centrā ir izvietoti pieci velostatīvi – Aglonas centrā pie
tūrisma stenda, Maizes muzeja, Otrā pasaules kara muzeja, pie estrādes, kur tuvumā atrodas
plosta stāvvieta un pie labiekārtotās pludmales. Izvēlētās spirālveida formas velonovietnes
varēs izmantot ne tikai velosipēdu novietošanai, bet tās veiks arī dekoratīvu vides objektu
funkcijas.
Tā kā velotūrisms līdz šim Aglonas novadā netika popularizēts, velotūrisma maršruti tika
iezīmēti Aglonas novada bukletā, tie nav labi pārskatāmi un detalizēti aprakstīti. Projekta
ietvaros tika izveidota atsevišķa velotūrisma karte, kurā pārskatāmi iezīmēti un aprakstīti
Aglonas novada velomaršruti.
Projekta attiecināmās izmaksas – 13010,64 EUR, publiskais finansējums: 11709,57 EUR,
Aglonas novada domes finansējums 1301,07 EUR (10%).
2018. gadā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ietvaros (2.1. 2.2. un 2.3. rīcības) biedrībā “Preiļu rajona partnerība” iesniegti un
apstiprināti 3 projektu pieteikumi:
1. Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001 projekts “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās
aprūpes centrā „Aglona””. Projekta ietvaros plānota Sociālās aprūpes centra „Aglona”
(Salenieki, Aglonas pagasts) divu sanitāro telpu uzlabošana, veicot remontdarbus tualetes
telpās, kā arī izremontējot un pielāgojot vannas istabas telpas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Projekta ietvaros tiks uzstādīta jauna santehnika ar aprīkojumu. Projekta
īstenošanas termiņš – 30.04.2019. Projekta kopējās izmaksas – 8406,84 EUR, no kurām
attiecināmās izmaksas sastāda 5113,73 EUR, ELFLA publiskais finansējums – 4602,36 EUR
un Aglonas novada domes līdzfinansējums – 3804,48 EUR.
2. 18-03-AL21-A019.2204-000004 “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana”
Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt:
1. Skaņas aparatūra – dažādu veidu mikrofoni 10 gab., statīvi, transporta kastes mūzikas
aprīkojumam, USB/CD atskaņotājs, profesionāls 2 līniju transformators, projektors un
motorizēts ekrāns.
2. Skatuves aizkari – priekškara specializēts mehānisms – 1 gab., gaismu, sofīšu un kulišu
līnija – 6 gab., manteļsofītes piekares līnija – 1 gab., priekškars – 1 komplekts, manteļsofīte –
1 gab., sofe – 3 gab., kulise skatuves priekšplānā – 6 gab., fons – 1 gab.

3. Skatītāju krēsli – 250 gab.
Projekta kopējās izmaksas 22846,96 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 16595,05 EUR,
neattiecināmās izmaksas 5587,18 EUR, publiskais finansējums 14935,55 EUR, Aglonas
novada domes līdzfinansējums – 7911,41 EUR.
3. Nr. 18-03-AL21-A019.2205-000001 “Esi aktīvs un radošs Aglonā”
Projekta ietvaros Aglonas BJBLPC „Strops” tiks iegādātas inovatīvas galda spēles, IGLU
kluči, LEGO konstruktori, kinētiskās smiltis, Wii spēle, sēžammaisi, mūzikas instrumenti,
sporta aktivitātēm sporta hallē tiks iegādāti tatami matrači, trenažieris, sporta inventārs.
Projekta aktivitāšu realizēšanas termiņš ir līdz 2019. gada 19. jūlijam. Projekta kopējās
izmaksas 13207,64 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 13207,64 EUR, publiskais
finansējums 11886,87 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 10% – 1320,76 EUR.
Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas, Aglonas novada pašvaldība saskaņā
ar Attīstības programmas Investīciju plānu ir uzsākusi vērienīgu projektu, kas kopumā
piesaistīs novadam 1281439,51 eiro lielas privātās investīcijas un radīs vismaz 21 jaunu
darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekts Nr.5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu
novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras
attīstība” tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Degradēto teritoriju
revitalizācija” 3. pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales
plānošanas reģiona un Alūksnes novada pašvaldībās” ietvaros. Projekts ir apstiprināts un
saņēmis pozitīvu atzinumu no sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.
Projekta specifiskais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot
videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta vadošais
partneris ir Preiļu novada dome, sadarbības partneri Aglonas novada dome un Riebiņu
novada dome. Projekta īstenošanas laiks 33 mēneši. Projektā Aglonas novada dome kā
sadarbības partneris īsteno šādas aktivitātes:
1. Aglonas novadā esošo ielu un ceļu pārbūve. Ceļu infrastruktūras 5,48 km garumā
atjaunošana uzlabos Aglonas novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti,
uzņēmēju sasniedzamību. Pārbūve tiks veikta uz ceļiem Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950
km, Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, Šķeltova – Pildigi – Kriviņi – 0,4 km, Priežmala –
Zaharišķi – 0,770 km, Dunski – Deņeva – Kastuļina – 1, 04 km, Aglonas ciema teritorijā:
Daugavpils iela 7 laukums pie Maizes muzeja, Aglonas iela – 0,350 km.
2. Radošo industriju centra izveide Aglonā, Somersētas ielā 21/23. Radošo industriju centra
izveidošana sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu,
nodrošinot uzņēmējdarbībai nepieciešamo platību izbūvi. Paredzēta ēkas infrastruktūras
izbūve un laukuma labiekārtošana pie ēkas. Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot
nomā vairākiem komersantiem, kas tiks izvēlēti atklāta konkursa rezultātā.
2018. gadā noslēgti līgumi un tiks uzsākti darbi ceļu un ielu sakārtošanai uzklājot cieto
segumu:
SIA “DSM Meistari” pabeigusi svarīgākos būvdarbus uz ceļa Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460
km, laukumā pie Maizes muzeja , kā arī sagatavota ceļa plātne cietā seguma ieklāšanai
Aglonas ielā pavasarī. Būvuzraudzību objektiem veic SIA “VTV 14”.
SIA “Rivjera” īsteno būvdarbus uz ceļiem Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km un
Dunski – Deņeva – Kastuļina – 1, 04 km II kārtas darbiem. Par autoceļu Šķeltova – Pildigi –
Kriviņi – 0,4 km un Priežmala – Zaharišķi – 0,770 km pārbūvi ir noslēgti līgumi ar SIA
“Krustpils”. Darbus ceļu pārbūvē plānots pabeigt 2019. gadā.
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 1735345,17 EUR. Programmas SAM
“5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību

integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds, 15% valsts budžeta un pašvaldības finansējums.
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.
2018. gadā tika uzsākti vai turpināti vairāki nodarbību cikli - nodarbības ritmiskajās dejās,
vingrošanas nodarbības 1.-6. klasēm un pirmsskolas izglītības iestādē, izglītojošas
nodarbības 1.-4. klasēm “Veselīga uztura skola”, peldēšanas nodarbības 7.-9. klasēm,
veselības vingrošana, nūjošanas nodarbības, interaktīvie semināri, nometne bērniem,
Aglonas novada seniori jūlijā piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā uz Lietuvu, semināri par
bērna uzvedības problēmām, sporta svētki “Ar veļiku pa Agluynu”, veselības kampaņas.
2019. gada plānotas aktivitātes – “Draudzīgā skola”, veselības dienas, akcija pret smēķēšanu,
sporta diena, seminārs par seksuāli reproduktīvo veselību, ģimenes diena, jauno vecāku
skola, nometne bērniem, ekskursija senioriem, kā arī 2018. gada uzsāktās fiziskās aktivitātes.
Projekta ietvaros iegādātas dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs,
ierīce glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī sportošanas inventārs – bumbas,
paklājiņi, nūjošanas nūjas, u.c.
Projektā iesaistītas 393 unikālās personas.
Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.12.2019.
Projekta kopējās izmaksas – 50296,00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta
finansējums 15 %). Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai
paradumu maiņai.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansētā projekta Nr.2/GIMEN/18/030
“Ģimenēm draudzīgas vides veidošana Aglonas novadā” ietvaros 2018. gadā pie Aglonas
Katoļu ģimnāzijas ir izveidots jauns un moderns bērnu rotaļu laukums. Projekta ietvaros
Aglonas novada bērniem vecumā no 7-14 gadiem organizēta dienas nometne „Aglonas
akcenti”. Nometnes dalībnieki piedalījās dažādās sporta un radošajās aktivitātēs, bērniem
tika piedāvātas gan praktiskas, gan izglītojošas nodarbības, organizētas 2 ekskursijas.
Kopumā nometnes aktivitātēs piedalījās 30 Aglonas novada bērni. Projekta attiecināmās
izmaksas ir 28977,54 EUR, valsts budžeta finansējums 19994,50 EUR, Aglonas novada
domes finansējums 8983,04 EUR.
2018. gadā uzsākta Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta “Cirīšu ezera
publiskās infrastruktūras uzlabošana” īstenošana, plānots veikt sekojošas aktivitātes:
skatu torņa būvniecība, publiskās infrastruktūras uzstādīšana (peldošā laipa ar margām (2
gab.), lapene (1 gab.), kāpnes (1 gab.), atpūtas krēsli (3 gab.), soliņi ar atzveltni (2 gab.),
koka laipa makšķerniekiem (1 gab.), mazais skatu tornis (1 gab.), atkritumu urnas (3 gab.)),
plosta atjaunošana, niedru izpļaušana, projekta publicitāte. Projekta kopējās izmaksas – 55
555,71 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 38889,00 EUR (70 %),
Aglonas novada domes līdzfinansējums – 16666,71 EUR (30 %). Projekta īstenošanas laiks:
2018. gada 1. maijs – 2019. gada 30. aprīlis. Nepietiekama finansējuma dēļ projekta
īstenošana apturēta.
Aglonas pašvaldība iesaistījusies Latgales reģiona attīstības aģentūras projektā
Nr.2/VESEL/18/001 „Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju
paplašināšana-AKTĪVS LATGALEI” (projekta partneris). Projekta īstenošanas laiks:
03.05.2018.-30.11.2018. Projekta aktivitātes: sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 12

projektā iesaistītajām pašvaldībām, viena jauna publiska sporta infrastruktūras objekta
ierīkošana Preiļos, bērnu un jauniešu vasaras basketbola nometnes un 6 turnīru organizēšana,
sporta veidu – basketbols, pludmales volejbols, futbols un teniss – dažādošana Latgales
reģionā. Projekta ietvaros Aglonas novada dome ir iegādājusies sporta inventāru un
aprīkojumu. Pirmskolas izglītības iestādei- konusu komplekts un sporta aktivitāšu
komplekts, sporta centram- medicīnas bumba (1 gab.), futbola bumbas (3 gab.), basketbola
bumbas (2 gab.), trenažieris- atlētiskais sols un elektriskais trenažieris, Grāveru pagastam –
konusu komplekts, futbola bumbas (2 gab.), volejbola bumbas (2 gab.), šautriņu dēlis ar
šautriņām, novusa galda komplekts, galda tenisa galds, badmintona komplekts (2 gab.),
lecamauklas (6 gab.), dārza batuts. Projekts attiecināmās izmaksas 2003,88 EUR, valsts
budžeta finansējums 1731,88 EUR. Aglonas novada domes līdz finansējums- 272,00 EUR.
2018. gadā, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, tika turpināts darbs pie Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm (Bez riska)” īstenošanas. Aglonas novada
dome iesaistījās iestāžu un organizāciju tīkla izveidē, ar mērķi iesaistīt riska grupas
pusaudžus ielu sporta aktivitātēs, pārrobežu pieredzes apmaiņas organizēšanā. Aglonas
novada jaunatnes lietu speciāliste Dž.Valaine piedalījās apmācībās ”Kā strādāt ar riska
grupas bērniem un jauniešiem”. Apmācības turpināsies arī nākošajā gadā. Projekta ietvaros ir
paredzēta sporta infrastruktūras uzlabošana un nepieciešamā sporta inventāra iegāde Aglonas
novada izglītības iestādēs. Sporta inventāra iegādei ir veikts iepirkums un noslēgts līgums
par inventāra piegādi. Projekta attiecināmās izmaksas – 7340,00 EUR, no kurām Aglonas
novada domes līdzfinansējums sastāda 1284,50 EUR.
2018. gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam
Aglonas novada dome kā partneris turpināja iesaistījās projekta “Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko” īstenošanā, kur plānotas
aktivitātes saistītas ar ūdeni – tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem, āra trenažieru
uzstādīšana, ūdens velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens.
Lai uzlabotu vides pieejamību ekotūrismā īpaša vērība pievērsta atbilstošas infrastruktūras
izveidošanai. 2018. gada nogalē Aglonas pašvaldībā notikusi iepirkuma procedūra
aprīkojuma uz ūdens iegādei. Aglonas novadā iedzīvotāju un tūristu rīcībā tiks nodoti ūdens
velosipēdi,
katamarāni,
glābšanas
vestes,
uzstādīti
āra
trenažieri.
Pašvaldība 2018. gada jūlijā ir organizējusi starptautisku nometni “Dabas pasaule mums
visapkārt”, kur piedalījās 28 bērni vecumā no 12 līdz 14 gadiem no Latvijas un Lietuvas, kas
iepazinās ar ekotūrisma iespējām Aglonā un Latgalē. 2019. gadā piedzīvojumu nometni
Lietuvā rīkos Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcija, kur dosies 4 Aglonas novada
bērni, kuri būs labākie skolēniem izsludinātāja radošo darbu konkursā.
Aglonas novada tūrisma speciālisti, gidi, pašvaldību darbinieki, uzņēmēji, iedzīvotāji tika
iesaistīti vairākos pasākumos projekta ietvaros. Vietējie iedzīvotāji apmeklēja Eko festivālu
– Rušonas ezera svētki atpūtas bāzē “Silmalas”, savukārt gidi un uzņēmēji pilnveidoja savas
zināšanas ekotūrisma pakalpojumu sniegšanā un veidošanā praktiskos semināros Antalieptē
un Anīkščos Lietuvā septembrī un oktobrī. Apmācībās iegūtās zināšanas rezultējās Preiļos
notikušajā seminārā decembra nogalē ekotūrisma maršrutu izstrādāšanā Lietuvas un Latvijas
pierobežas teritorijās.
Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020. gadam iesniegts projekts “Amatniecība bez robežām (Crafts)”
(Izvērtēšanā).
2018. gadā Aglonas internātvidusskolā noslēdzās Eiropas Savienības izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101035382 “Aglonas internātvidusskolas pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”

aktivitātes Mācību mobilitāte (KA1) īstenošana.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2017.- 30.06.2018. Projekta ietvaros skolas
administrācija un pedagoģiskais personāls pilnveidoja savas kompetences, lai uzlabotu
mācību procesa kvalitāti un skolas vidi. Projekta īstenošanas laikā visi dalībnieki (skolas
direktors, skolas direktora vietnieks, angļu valodas skolotāja) pilnveidoja angļu valodas
prasmes, veidoja plašāku izpratni par izglītības sistēmu konkrētajā mobilitātes valstī (Vācija,
Slovēnija, Lielbritānija), ieguva pieredzi no citu Eiropas valstu kolēģiem. Apkopoja,
izvērtēja un ieviesa iegūto pieredzi, prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar
pieredzi vicina mācību procesa kvalitātes uzlabošanos. Visas projekta izmaksas 10694,00
EUR apmērā finansēja ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.
Aglonas novada dome pārskata gadā iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā. 25.05.2018. projekts
Nr.2018-01-KA01-046866 „Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā
pilnveide” tika apstiprināts un iegūts finansējums tā īstenošanai. Projekta īstenošanas
laiks: 01.06.2018.-31.08.2019. 2018. gadā īstenotas projekta aktivitātes – angļu valodas
skolotāja no Aglonas vidusskolas un vizuālās mākslas un sporta skolotāja no Priežmalas
pamatskolas apmeklēja kursus Lielbritānijā, Braitonā, English Language Center. Skolotāju
mobilitāte ir tikai daļa no projekta aktivitātēm, turpmāk apgūtās jaunās zināšanas, prasmes
un pieredze tiks ieviesta mācību procesā. Ar iegūto pieredzi skolotājas iepazīstinās savus
kolēģus, palīdzēs apgūtās metodes integrēt arī citos mācību priekšmetos. Kopumā
jaunapgūto prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi nodrošinās projekta
ilgtspēju un būs motivācija iesaistīties jaunos projektos. Visas projekta izmaksas 9807,00
EUR apmērā finansē ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.
2018. gada 1. februārī tika iesniegts projekts Nr.NP.IP-2018/10220 ”To get to know each
other and environment” Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības programmā Nordplus.
Projekts tika apstiprināts un ir uzsākta tā īstenošana ( 01.07.2018.-1.11.2019.). Projekta
ietvaros ir paredzētas apmaiņas vizītes starp Aglonas vidusskolas un Alantas ģimnāzijas (LT)
skolēnu grupām un skolotājiem. 8.-12. oktobrimī Aglonas vidusskolas 8.-12. klašu skolēni
un skolotājas L.Kaļāne un R.Karpova devās uz Lietuvu, Alantas ģimnāziju. Vizītes laikā bija
iespēja iepazīties ar Alantas ģimnāziju, Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, tās vēsturi un
ievērojamākajām vietām, skolnieki piedalījās stundās, strādāja darba grupās un izveidoja
prezentāciju par to, kā mainījās Latvijas un Lietuvas apkārtne 100 gadu laikā, ko mēs darām,
lai atrisinātu un uzlabotu dabas problēmas, kā arī kādas sekas cilvēks pēc sevis atstāj
ekosistēmās. Vizītes laikā tika iegūti jauni draugi, kurus 2019. gada pavasarī jaunieši gaidīs
Aglonā. Visas projekta izmaksas 8050,00 EUR apmērā finansē programma Nordplus.
Aglonas novada dome darbojas kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Piecu Aglonas novada izglītības iestāžu – Aglonas vidusskola, Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola,
Šķeltovas pamatskola un Aglonas internātvidusskola – 2017./2018. mācību gada karjeras
attīstības atbalsta pasākumu plānā tika apstiprināti un novadīti 26 projekta ietvaros finansēti
pasākumi. Novada skolu 1. -12. klašu izglītojamajiem bija iespēja doties ekskursijās,
apmeklēt izglītības izstādi „Skola 2018” Ķīpsalā. Tika organizētas tikšanās ar dažādiem
speciālistiem, kuru laikā izglītojamajiem bija iespēja apzināt savas spējas un talantus.
Aglonas novada dome 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. Projekts

paredzēts jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā. 2018. gadā “PROTI un DARI”
priekšrocības izmantoja trīs Aglonas novada jaunietes, apgūstot neformālās izglītības
programmas “Klasiskais manikīrs” un „Grāmatvedības pamati”. Projekta ietvaros Aglonā
plānots rīkot vēl lietvedības, vaksācijas, floristikas un grāmatvedības kursus.
2018. gadā Aglonas novada pašvaldība (sadarbības partneris) turpināja iesaistījusies 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)”. Projekta aktivitātes: starptautiskas konferences, reģionāla līmeņa konferences,
darbnīcas, apmācības, individuālas un grupu koučinga sesijas, pieredzes apmaiņas braucieni
gan Latvijas mērogā, gan pie vadošā partnera pašvaldībām Lietuvā, LEAN vadības sistēmas
apguve.
Valsts kultūrkapitāla fonda programmas ietvaros Aglonas bazilikas Kora skolas koris 2018.
gadā īstenoja projektu „Aglonas bazilikas Kora skolas kora dalība 42. Vispasaules koru
federācijas PUERI CANTORES kongresā Barselonā”. Projekta ietvaros Aglonas
bazilikas Kora skolas koris laikā no 11.07. – 15.07.2018 piedalījās Vispasaules bērnu un
jauniešu koru federācijas PUERI CANTORES kongresā – festivālā Barselonā, kopā ar kori
no Vācijas sniedza koncertu de Sant Fèlix Africà baznīcā un piedalījās Noslēguma svinīgajā
dievkalpojumā Ģimenes bazilikā. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums – 3000,00 EUR.
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros Aglonas novada pašvaldība uzsāka projekta “Mans prāts ir
brīvs – esmu brīvprātīgais!” īstenošanu. Aktivitātes: izveidot darba grupu ar jauniešu
līdzdalību, kas izstrādā nepieciešamo dokumentāciju jauniešu brīvprātīgajam darbam
pašvaldībā; organizēt informatīvus seminārus par brīvprātīgā darba būtību Latvijā un Eiropas
brīvprātīgo darbu; doties pieredzes apmaiņas braucienā; apgūt brīvprātīgajam darbam
nepieciešamās prasmes. Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem.
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 28. maijs – 2019. gada 31. maijs. Projekta budžets:
3276,89 EUR (Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam - 100%).
2018. gadā noslēdzās Meža dienu 2016.-2018. g. ietvaros īstenotās aktivitātes padarīt
Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos
gatavojoties Latvijas simtgadei. 2018. gadā iegādāti kokmateriāli mazo koka arhitektūras
formu izveidošanai Māras parka teritorijā (Aglonas ciema atpūtas vieta, dabas parks “Cirīša
ezers”): 1 sols, 1 atkritumu urna, 2 aizsargi skudru pūžņiem, 8 koka skulptūras – sēnes. Meža
dienu 2018 ietvaros iedzīvotāji tika aicināti apzināt esošās meža veltes, kā arī iepazīties ar
Dabas parka “Cirīša ezers” (NATURA 2000) teritorijā esošo floru un faunu. Kokmateriālu
izmaksas – 600,00 EUR apmērā - tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības
fonds.
Aglonas novada dome arī 2018. gadā piešķīra līdzekļus (2000,00 EUR) iedzīvotāju
iniciatīvām Mazo grantu konkursam “Sabiedrība ar dvēseli – 2018”, rezultātā īstenoti 4
projekti:
1. Iniciatīvas grupas “Atbalsts “Draiskuļiem”” projekts “Tautas tērpa svārku kreklu iegāde
Šķeltovas TN deju grupai “Draiskuļi”, SAD-1189 - 500,00 EUR.
2.
Iedzīvotāju grupas no Grāveriem projekts „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu
baznīcas elektroinstalācijas atjaunošana”, SAD-1190 - 492,85 EUR.
3.
Iniciatīvas grupas “Velomīļi” projekts “Pasākumam “Ar veļiku pa Aglyunu 2018” būt”,
SAD-1097 - 500,00 EUR.
4. Biedrība “Spēkavots projekts “Bērnu krāsojamās grāmatiņas „Mana Aglona”
izveidošana””, SAD-1191 - 467,90 EUR.

Aglonas novada vietējo iniciatīvu grupas un sabiedriskās organizācijas aktīvi piedalījās
nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā
„Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”, iesniedzot 12 projektu pieteikumus, atbalstīti tika
sekojoši
projekti:
1. “Mēs – sava pagasta bērniem” – Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa „Jaunieši”;
2. “Aglonas kapsētas sakopšana un savākšanas laukuma izveide” IG;
3. „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana” – IG
“Grāveri”;
4. „Labie darbi Grāveru pagasta teritorijā Latvijas simtgadei” – biedrība „Mēs Grāveriem”;
5. „Radošā studija” – NVO „Spēkavots”.
Investīciju piesaiste un projektu pieteikumu sagatavošana 2019. gadā notiks atbilstoši
apzinātajām prioritātēm pašvaldības attīstības programmā, izsludinātajiem projektu
konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

5. Komunikācija ar sabiedrību
Sabiedrisko attiecību speciālista galvenais uzdevums ir nodrošināt procesu, kas ir
vērsts uz apmaiņu ar informāciju, saikni starp pašvaldību un sabiedrību. Ar plašsaziņas
līdzekļu starpniecību sabiedrība tiek informēta par aktuālajiem notikumiem Aglonas novada
pašvaldības darbā.
Pašvaldība uztur savu www serveri, uz kura izvietota novada interneta vietne
www.aglona.lv, kurā var iepazīties ar Aglonas novada domes pieņemtajiem lēmumiem,
izdotajiem saistošajiem noteikumiem, ar domes sēžu protokoliem, aktualitātēm, kā arī izlasīt
«Aglonas novada vēstis» visus numurus. Ar interneta starpniecību iedzīvotāji informāciju
var saņemt ātrāk un ērtāk bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no domes darba laika,
iedzīvotāja atrašanās vietas.
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 2018. gadā nodrošināti 10 sižeti pārraidīšanai
ēterā.
2018. gadā Aglonas novada domes informatīvais izdevums „Aglonas Novada Vēstis”
katru mēnesi tika iespiests 1000 eksemplāros latviešu valodā. Izdevums atspoguļo domes
sēdēs pieņemtos lēmumus, projektu norises, attīstības un plānošanas ziņas, novada kultūras
un sabiedrības aktualitātes, sludinājumus. Izdevums pieejams Aglonas novada domes
1.stāvā, pagastu pārvaldēs, Aglonas novada bibliotēkā u.c. Kopumā pārskata gadā sagatavoti
un izplatīti 11 “Aglonas Novada Vēstis” izdevumi.
Sabiedrisko attiecību speciālists savus uzdevumus veic sadarbībā ar Aglonas novada domes
nodaļām, struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm, kas nodrošina ar visu nepieciešamo
informāciju. Aglonas novada domes mājaslapā aktualitāšu sadaļā tika sistemātiski ievietota
noderīga informācija iedzīvotājiem, informācija par plānotiem un notikušiem pasākumiem,
aktuālām tēmām, kā arī regulāri papildināta vai atjaunota informācija (2018. gadā
www.aglona.lv publicētas 958 aktualitātes).

6. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
2019. 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 turpināta investīciju
piesaiste ES fondu, pārrobežu sadarbības programmu u.c. finanšu instrumentu ietvaros.
2019. gadā plānots noslēgt sekojošu projektu īstenošanu:
Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”. Projekta
pirmās kārtas rezultātā tiks pārbūvēts futbola laukums un skrejceļi, stadiona austrumu
pusaplī ierīkots lodes grūšanas aplis ar piezemēšanās sektoru un tāllēkšanas bedri ar
skrejceliņu, stadiona rietumu pusaplī ierīkota marķēta šķēpa mešanas vieta, ierīkots laukuma
apgaismojums, ieklāts sintētiskais segums futbola laukumam, skrejceļiem un pusapļiem.
Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā”.
Projekta ietvaros tiks veikta pašvaldības grants ceļu pārbūve K-2 Dunski – Deņeva –
Kastuļina, K-29 Butkānu kapi – Lejas Butkāni (Kastulinas pagasts), S-8 Marhleviči –
Prusaki, S–13 Marhileviči – Zabolotki – Aksenova (Šķeltovas pagasts), A-3 Rutuļi – Bēķi –
Spīķi-Salenieki (Aglonas pagasts). Kopumā paredzēts veikt pašvaldības grants ceļu pārbūvi
12,15 km garumā.
Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”, kas ir 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. Par aktivitātēm sabiedrība tiek
informēta Aglonas novada mājaslapā www.aglona.lv, izvietoti plakāti projekta norises
vietās.
Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000001 “Eko atpūta Aglonas novadā”. 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.
Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001 projekts “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās
aprūpes centrā „Aglona””. Projekta ietvaros plānota Sociālās aprūpes centra „Aglona”
(Salenieki, Aglonas pagasts) divu sanitāro telpu uzlabošana, veicot remontdarbus tualetes
telpās, kā arī izremontējot un pielāgojot vannas istabas telpas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Projekta ietvaros tiks uzstādīta jauna santehnika ar aprīkojumu. EUR.
Nr. 18-03-AL21-A019.2204-000004 “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana”
Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt:
skaņas aparatūru (dažādu veidu mikrofoni 10 gab., statīvi, transporta kastes mūzikas

aprīkojumam, USB/CD atskaņotājs, profesionāls 2 līniju transformators, projektors un
motorizēts ekrāns), skatuves aizkarus (priekškara specializēts mehānisms – 1 gab., gaismu,
sofīšu un kulišu līnija – 6 gab., manteļsofītes piekares līnija – 1 gab., priekškars – 1
komplekts, manteļsofīte – 1 gab., sofe – 3 gab., kulise skatuves priekšplānā – 6 gab., fons – 1
gab.), 250 gab.
skatītāju krēslus.
Nr.
18-03-AL21-A019.2205-000001
“Esi
aktīvs
un
radošs
Aglonā”
Projekta ietvaros Aglonas BJBLPC „Strops” tiks iegādātas inovatīvas galda spēles, IGLU
kluči, LEGO konstruktori, kinētiskās smiltis, Wii spēle, sēžammaisi, mūzikas instrumenti,
sporta aktivitātēm sporta hallē tiks iegādāti tatami matrači, trenažieris, sporta inventārs.
IZM Jaunatnes politikas valsts programmas (2018.gads) projekts “Mans prāts ir brīvs –
esmu brīvprātīgais!” Projekta mērķis ir izveidot jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu, lai
popularizētu brīvprātīgo darbu Aglonas novadā un Latvijā.
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).
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam
līdzfinansētā projekta Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā
izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”) ietvaros plānotas vairākas aktivitātes:
tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem, āra trenažieru uzstādīšana, ūdens velosipēdu,
SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens.
2019. gadā noslēgsies Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls
sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open
leadership)” īstenošana, organizējot dažāda līmeņa konferences, darbnīcas, apmācības,
individuālas un grupu koučinga sesijas, pieredzes apmaiņas braucienus un ieviešot LEAN
vadības sistēmu pašvaldībās. Sadarbības partneris - Latgales plānošanas reģions.
2019.gadā turpināsies darbs pie jau uzsāktu projektu īstenošanas:
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.
Turpināsies vērienīgs darbs pie projekta Nr.5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes
areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” īstenošanas, kas
tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Degradēto teritoriju revitalizācija” 3.
pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona un
Alūksnes novada pašvaldībās” ietvaros. 2019. gadā plānots veikt visu projekta ietvaros
plānoto Aglonas novada ielu un ceļu pārbūvi, uzklājot cieto segumu, kā arī izsludināt
iepirkumu un uzsākt būvdarbus Radošo industriju centra izveidei Aglonā, Somersētas ielā
21/23.

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. Projekta nr. 9.2.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā” ietvaros tiks veikta iepirkuma “”Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un
būvdarbu veikšana Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūvei” izsludināšana un
projekta pieteikuma iesniegšana Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Rezultātā plānots
izveidot dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu telpas bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, telpas personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienesta
viesnīcas telpas (sadarbības partneris - Latgales plānošanas reģions).
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).
Aglonas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) arī 2019 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.
SAM 8.3.5. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros tiks uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs (sadarbības partneris). 2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris.
Arī 2019 gadā plānots izsludināt mazo grantu konkursu “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).
Kā gandrīz katru gadu, arī 2019. gadā plānots piesastīt Zivju fonda finansējumu zivju
resursu pavairošanai Aglonas novada ezeros.
Aglonas novada iniciatīvas grupas un sabiedriskās organizācijas varēs iesniegt projekta
idejas Viduslatgales pārnovadu fonda izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā
“Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019″ (Aglonas novada dome – programmas līdzfinansētājs).
Tiks organizēts piektais Aglonas novada pašvaldības Jauniešu iniciatīvu konkurss.
Kopējais budžets jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai 2019. gadā ir 1200.00 EUR.
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.
2019. gadā plānots veikt nozīmīgus darbus satiksmes drošības uzlabošanai, infrastruktūras
atjaunošanai un remontdarbu veikšanai pašvaldības iestādēs:
- 2019. gadā plānots noslēgt satiksmes drošības uzlabojumus Aglonas ciema Jaudzemu, A.
Broka, Kalna ielās, uzbūvējot gājēju ietvi – veloceliņu ar apgaismojumu.
- Izstrādās būvprojektus 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 nozīmīgus Aglonas vidusskolas telpu atjaunošanas darbus:
1. Izstrādāt būvprojektu un veikt autoruzraudzību Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas
pārbūvei, uzzsākt Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūvi
2. Veikt remontdarbus Aglonas vidusskolas pagrabstāvā.
- Veikt Aglonas brīvdabas estrādes jumta rekonstrukciju.
- Izsludināt iepirkumus Radošo industriju centra būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai
Aglonā, objekta būvuzraudzībai (SAM 5.6.2.).
7. Neatkarīgu revidentu ziņojums
8. Aglonas novada domes lēmums par 2018. gada pārskatu
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Aglonas novada domei

Mūsu atzinums ar iebildi par finanšu pārskatu



Esam veikuši Aglonas novada pašvaldības (“Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1
"Bilance",



2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5.
punktā,



grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,



finanšu pārskata skaidrojumu.

Mūsuprāt, izņemot sadaļā Atzinuma ar iebildi pamatojums minēto apstākļu ietekmi, pievienotais
finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Aglonas novada pašvaldības
finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma ar iebildi pamatojums
Pārskata gadā Pašvaldības grāmatvedības uzskaitē veikti būtiski transporta būvju,
inženierbūvju, tehnoloģisko iekārtu, pārējo pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma labojumi par
iepriekšējiem periodiem. Šo labojumu ietekme uz pārskata gada finanšu rezultātu ir zaudējumi
249530 eur. Minētie labojumi liecina par to, ka Pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata sākuma
atlikumi satur būtiskas neatbilstības.
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām
revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem
Starptautiskajiem Augstāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk- ISSAI). Mūsu pienākumi,
kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība
par finanšu pārskata revīziju.

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP
kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus
un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam.

Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un
mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma
sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums
ir iepazīties ar citu informāciju un, to
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija
būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu
pārskata informācijas vai no mūsu
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas
gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas
neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas
laikā gūtās ziņas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs
secinām, ka citā informācijā ir būtiskas
neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot
par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības
lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu
jāziņo.

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt
viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,
mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības.
Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas
uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot
finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības
spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno
Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā
Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu
pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur
kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā
izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka
revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv.
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus,
ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:



identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai
kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras
šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas
neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas
neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai
iekšējās kontroles pārkāpumus;



iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;



izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību,
un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska

nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība
pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;



izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo
pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;



mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs
paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā,
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs
identificējam revīzijas laikā.
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