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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 
2012.gada 28.decembrī                                                                                                         Nr.25 
 

Sēde sasaukta plkst.12:30 
 

Sēdi atklāj plkst.12:30 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,  

                                                               Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča, Didzis Vanags, 

                                                               Mārīte Mežiniece, Andris Ruduks, Ainārs Streļčs. 
 

Sēdē nepiedalās – 4 novada domes deputāti: Andris Badūns (neierašanās iemesls nav   

                                                                            zināms),  

                                                                            Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav   

                                                                            zināms), 

                                                                            Iveta Soldāne (darbā),   

                                                                            Jānis Rutka (atvaļinājumā).                                                                                                  

                                                                                        

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure. 

                                                                         

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 

(D.Vanags), NOLEMJ:                               
 

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par 2012.gada budžeta grozījumiem.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 

Par 2012.gada budžeta grozījumiem. 

(Ziņo V.Lielcepure) 
 

Debatēs piedalās: A.Ruduks. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 

7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,  

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 

(D.Vanags), NOLEMJ:                               
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Aglonas novada domes   

    saistošajos noteikumos Nr.2 „Aglonas novada domes budžets 2012.gadam.”” 
 

Par Aglonas novada budžetu 2012.gadam 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu 
 

 1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2012.gada budžetā: 
 

1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā 

pamatbudžeta grozījumus ieņēmumos 97697 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta 

ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir  2822254 lati (tajā skaitā konsolidācija - 497294 lati), 

aizņēmumu saņemšana 233331 lats, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 

433020 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 3488605 lati (tajā skaitā 

konsolidācija -497294 lati); 

1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā 

pamatbudžeta grozījumus izdevumos -74227 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta 

izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3068170 lati (tajā skaitā konsolidācija -497294 lati), 

aizņēmumu atmaksa 152719 lati, atlikums gada beigās 267716 lati. Pamatbudžeta izdevumu 

kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu 

atmaksa) ir 3488605 lati (tajā skaitā konsolidācija - 497294 lati); 

1.3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 

‘’Pamatbudžets, 2012.gads’’(7.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti 

Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ (8.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012. 

gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem 

noteikumiem. 

1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots 

Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 8.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 

8.ailē (izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem). 

1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.  
 

2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012.gada konsolidētā 

speciālā budžeta (t.sk. saņemtie ziedojumi, dāvinājumi naudā) grozījumus ieņēmumos 588 

latu apmērā, izdevumos - 22913 latu apmērā, kā arī atlikumu gada beigās palielināt par 
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23501 latu  saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’. Apstiprināt speciālā 

budžeta ieņēmumus (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) 124135 latu apmērā. Apstiprināt speciālā 

budžeta izdevumus (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) 101625 latu apmērā, atlikumu gada beigās 

41843 latu apmērā. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) kopsumma, t.sk. 

atlikums, ir 143468 lati. Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’  ir neatņemama Saistošo 

noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 
  
2.2. Speciālais budžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots 

Pielikumā Nr.3- SB 13.ailē. Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.3- SB 

12.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem). 
 

3.1. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.13, tajā skaitā: 

 Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012.gads’’; 

 Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ 

 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības    

 un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

3.2. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu 

grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu 

‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, Aglonas internātvidusskolas  19.12.2012. iesniegumu Nr.1-

12/122 ‘’Par grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas 

novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 

2012.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos. 
 

3.3. SAC ‘’Aglona’’  20.12.2012.iesniegumu Nr.1-17/140 par grozījumiem ieņēmumu un 

izdevumu tāmē, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā 

‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2012.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola 

pielikumos. 
 

3.4. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu 

kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā 

iekļauts Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 

PAMATBUDŽETS, 2012.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.12:45. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 

 


