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AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6. 

 
„Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. 

„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 

 

 

 Izdoti pamatojoties uz likuma 
                                                                                                "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

 

 
Izdarīt Aglonas novada pašvaldības 2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. 
„Aglonas novada pašvaldība nolikums” šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā: 

„5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no 
pašvaldības deputātiem ievēlē: 
5.1. finanšu komiteju __ locekļu sastāvā: 

5.2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju __ locekļu sastāvā. 
 

2. Izteikt noteikumu 23. punktu sekojošā redakcijā: 
„Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai 
finanšu komitejai. Finanšu komiteja: 

23.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo 
komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai 

Domes sēdē;  
23.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par 
prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; 

23.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī 
par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā 

neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;  
23.4.  sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu; 
23.5.  sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu; 

23.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu 
budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;  
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23.7. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases 
noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi; 
23.8. izstrādā gada pārskata projektu; 

23.9. sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus: 
23.9.1. par būvniecību un rekonstrukciju; 

23.9.2. par komunālajiem pakalpojumiem; 
23.9.3. par nekustama īpašuma apsaimniekošanu; 
23.9.4. par novada teritorijas attīstības plānu un teritorijas plānojumu; 

23.9.5. par teritorijas labiekārtošanu; 
23.9.6. par tūrisma nozares attīstību; 

23.9.7. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu 
un izmantošanu;  
23.9.8. par transportu, lauksaimniecību un uzņēmējdarbību; 

23.9.9. par vides aizsardzību. 
 

3. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
„23.1 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai Domes 
sēdē jautājumus: 

23.1.1 par izglītības iestāžu darbību, reorganizāciju, atvēršanu, slēgšanu; 
23.2.1 par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem; 

23.3.1 par ārpusskolas pasākumiem; 
23.4.1 par sociālo palīdzību; 
23.5.1 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ; 

23.6.1 par sociālo dzīvojamo telpu izmantošanu; 
23.7.1 par veselības aprūpi un aizsardzību; 

23.8.1 par ārvalstniekiem un bezvalstniekiem; 
23.9.1 par bērnu tiesību aizsardzību; 
23.10.1 savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, 

komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu 
komitejā.” 

 
4. Svītrot noteikumu 24. punktu. 

 

5. Svītrot noteikumu 26. punktu. 
 

6. Aizstāt noteikumu 45. punktā vārdu „dienas” ar vārdu „darbdienas”. 
 

7. Aizstāt noteikumu 85. punktā vārdus „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai” ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”. 
 

 
 

 

 
 

 
Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                  I.Reščenko 


