Par budžeta grozījumiem 27.12.2013.
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu, apstiprināt grozījumus
Aglonas novada domes 2013.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā
pamatbudžeta grozījumus ieņēmumos 376239 latu apmērā. Kopējā konsolidētā
pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir
3196044 lati (tajā skaitā
konsolidācija - 398059 lati), aizņēmumu saņemšana: 233235 lati, naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums gada sākumā 267716 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma
(tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu
saņemšana) ir 3696995 lati (tajā skaitā konsolidācija -398059 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā
pamatbudžeta grozījumus izdevumos -74951 latu apmērā. Kopējā konsolidētā
pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3128268 lati (tajā skaitā konsolidācija
-398059 lati), aizņēmumu atmaksa 292223 lati, atlikums gada beigās, ar grozījumiem
(plus 260633 lati), sastāda 276504 lati. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir
3696995 lati (tajā skaitā konsolidācija -398059 lati);
1.3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1
‘’Pamatbudžets, 2013.gads’’(6.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti
Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013. gads’’ (7.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem
noteikumiem.
1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots
Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 6.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes
6.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 2013.gada konsolidētā
speciālā budžeta grozījumus ieņēmumos 3943 latu apmērā (t.sk.: saņemtie ziedojumi,
dāvinājumi naudā 3246 lati) saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’.
Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumi ar grozījumiem 101619 lati.
Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumu kopsumma ar atlikumu gada
sākumā ir 143462 lati, t.sk. ziedojumi, dāvinājumi naudā 7033 lati.
2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013.gada konsolidētā
speciālā budžeta grozījumus izdevumos -9250 latu apmērā.
2.3. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) izdevumi ar grozījumiem 128616 lati,
t.sk. ziedojumi, dāvinājumi naudā 8431 lati. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi,
dāvinājumi) atlikums gada beigās ir 14845 lati (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi 1886 lati).
Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) izdevumu kopsumma, t.sk. atlikums, ir
143461 lati. Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu
sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
2.4. Speciālais budžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām
atspoguļots Pielikumā Nr.3- SB 11.ailē. Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma
Nr.3- SB 12.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās klasifikācijas
kodiem un ekonomiskās klasifikācijas kodiem). Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
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3.1. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par
pašvaldības budžeta grozījumiem, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013.gads’’;
Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
Kancelejas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4.1. 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 27.12.2013.iesniegumu Nr.112/___ ‘’Par grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti
Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS,
2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
3.2. 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, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
Sastādīja: finanšu nodaļas vadītāja Valentīna Lielcepure
26.12.2013.

