
Aglonas novada pašvaldības normatīvo aktu izdevums
sētības ietekmi uz pašvaldības amatpersonas darbību.
121. Rīkojoties ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, 
pašvaldības amatpersonām savā darbībā ir jāizvērtē korupcijas 
riski un apstākļi saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.
122. Izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām, amatpersonai/
darbiniekam ir pienākums viņa rīcībā nodoto mantu atdot dar-
ba devējam iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
termiņos.
123. Amatpersonai vai darbiniekam ir pienākums rūpīgi izturē-
ties pret pašvaldības mantu.
X DARBĀ PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
124. Pašvaldības administrācijas darbinieki un iestāžu vadītāji 
darbā var tikt pieņemti saskaņā ar iekšēja vai atklāta konkursa 
rezultātiem. Konkursa rīkošanas nepieciešamību uz vakanto 
pašvaldības administrācijas darbinieka vai iestādes vadītāja 
amata vietu izvērtē pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar 
domes priekšsēdētāju.
125. Konkursu rīko konkursa vērtēšanas komisija, kuru izvei-
do pašvaldības dome ar lēmumu uz konkursa laiku. Konkursa 
vērtēšanas komisija izstrādā nolikumu un organizē konkursa 
norisi.
XI KĀRTĪBA, KĀDĀ DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
NOMAIŅAS GADĪJUMA ORGANIZĒ LIETVEDĪBAS 
UN DOKUMENTU NODOŠANU JAUNAJAM DOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJAM
126. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā divu nedēļu 
laikā veic dokumentu esamības un fiziskā stāvokļa pārbaudi, 
ko fiksē pieņemšanas – nodošanas aktā, tāpat kā materiālās 
vērtības.

127. Dokumentu nodošanai un pieņemšanai ar domes izpild-
direktora rīkojumu izveido komisiju vismaz 3 (triju) cilvēku 
sastāvā. Komisijas sastāvā jābūt iekļautam Lietvedības un ko-
munikācijas nodaļas vadītajam un arhivāram.
128. Pieņemot un nododot dokumentus nepieciešams pārbau-
dīt:
126.1. pašvaldības lietvedībā atrodošos lietu, dokumentu esa-
mību un fizisko stāvokli;
128.2. pašvaldības arhīva lietu un lietu nomenklatūras esamību;
128.3. pašvaldības zīmogu un spiedogu esamību.
129. Ja, pieņemot un nododot dokumentus, atklāj dokumentu 
iztrūkumu, par to izdara atzīmi pieņemšanas – nodošanas aktā. 
Par iztrūkumu informē domes priekšsēdētāju vai domes priekš-
sēdētāja vietnieku.
130. Dokumentus nodod un pieņem, kā arī pieņemšanas – no-
došanas aktu paraksta domes priekšsēdētājs, kura pilnvaras 
izbeigušās, un jaunais domes priekšsēdētājs, kā arī komisijas 
priekšsēdētājs un komisijas locekļi.
131. Gadījumā, ja jaunais domes priekšsēdētājs nav ievēlēts, 
dokumentus pieņem un pieņemšanas – nodošanas aktu paraks-
ta domes priekšsēdētājs, kura pilnvaras izbeigušās, un domes 
priekšsēdētāja vietnieks, kā arī komisijas priekšsēdētājs un ko-
misijas locekļi.
XII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
132. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldī-
bām” 24.panta noteiktajā kārtībā.
133. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atzīt par 
spēku zaudējušiem šādus Aglonas novada pašvaldības saisto-
šos noteikumus Nr. 1 „Aglonas novada pašvaldības nolikums”, 

apstiprināts Aglonas novada domes ārkārtas sēdē 2009. gada 
10. jūlijā, protokols Nr. 4., 1.§..

Aglonas novada domes priekšsēdētāja H. Streiķe

Pielikums Nr. 1 saistošajiem noteikumiem Nr. ___„Aglonas 
novada pašvaldības nolikums”
Domes pakļautībā atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem 
darbojas iestādes un struktūrvienības:
1. Izglītības iestādes:
1.1. Aglonas internātvidusskola;
1.2. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde;
1.3. Šķeltovas pamatskola;
1.4. Priežmalas pamatskola;
1.5. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašo-
va) Grāveru pamatskola;
1.6. Aglonas bazilikas kora skola;
1.7. Aglonas vidusskola:
1.8. Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs 
„Strops”;
1.9. Aglonas Sporta centrs;
2. Aglonas novada bāriņtiesa (iestāde);
3. Sociālās iestādes:
3.1. Aglonas novada sociālais dienests;
3.2. Sociālās aprūpes centrs „Aglona”;
4. Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs;
5. Aglonas novada centrālā bibliotēka (iestāde):
5.1. Grāveru pagasta bibliotēka (struktūrvienība);
5.2. Kastuļinas pagasta bibliotēka (struktūrvienība);
5.3. Šķeltovas pagasta bibliotēka (struktūrvienība);

6. Feldšeru punkti:
6.1. Grāveru feldšeru punkts;
6.2. Priežmalas feldšeru punkts;
6.3. Šķeltovas feldšeru punkts;
7. Kultūras iestādes:
7.1. Aglonas novada kultūras centrs;
 7.1.1.Grāveru pagasta kultūras nams (struktūrvienība);
 7.1.2. Šķeltovas tautas nams (struktūrvienība);
 7.1.3. Kastuļinas tautas nams (struktūrvienība);
8. Teritoriālās pārvaldes (struktūrvienības):
8.1. Šķeltovas pagasta pārvalde;
8.2. Kastuļinas pagasta pārvalde;
8.3. Grāveru pagasta pārvalde.
Pielikums Nr. 2 saistošajiem noteikumiem Nr. ___„Aglonas 
novada pašvaldības nolikums”
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās;
1. SIA „Cirišu HES”,
2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppaš-
valdību organizācija”,
3. SIA „Preiļu slimnīca”.
Pielikums Nr. 3 saistošajiem noteikumiem Nr. ___„Aglonas 
novada pašvaldības nolikums”
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. Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Pielikums Nr.2-Pārvaldes , Pamatbudžeta izdevumi

Struktūrvienība FK 
kodi 

Iestāžu, 
struktūr-
vienību 

kodi

2014.gada 
plānotais 
budžets, 
(euro)

A 1 2 3
Vispārējie valdības dienesti (pārvalde) NDA 01.110 1001 319476
Vispārējie valdības dienesti (Grāveru PP) 01.110 2001 38716
Vispārējie valdības dienesti (Kastuļinas PP) 01.110 3001 36430
Vispārējie valdības dienesti (Šķeltovas PP) 01.110 4001 41381
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu 
pakalpojumiem 01.110 1009 57769

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 01.110 1033 8409
Aizdevuma procentu atmaksa VK 01.110 1011 33173
Aizdevuma procentu atmaksa VK (EIB) 01.110 1011 1281
Aizdevuma procentu atmaksa VIF 01.110 1011 3597
Aizsardzība 02.000 1002 285
Bāriņtiesa 03.000 1016 26722
Attīstības un projektu vadības nodaļa 06.200 1101 36811
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (t.sk.
Dzīvokļu komunālā saimniec., vides aizsardzība) 06.600 1013 227171

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
(transports) 06.600 1113 110078

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
(Būvvalde) NDA 06.600 1018 8664

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (Aglo-
nas novada ezeru apsaimniekošana, zivju mazuļi) 04.240 1034 5165

Ielu apgaismojums 06.400 1038 2380
Grāveru vecmāšu -akušieru punkts 07.210 2002 9287
Priežmalas feldšeru-vecmāšu punkts 07.210 3002 12971
Šķeltovas feldšeru-vecmāšu punkts 07.210 4002 17917
Aglonas novada kultūras centrs 08.230 1021 72732
Kultūras nams GPP 08.230 2021 17968
Kultūras nams KPP 08.230 3021 26629
Kultūras nams SPP 08.230 4021 28100
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 04.000 1042 45227
Aglonas novada centrālā bibliotēka 08.210 1025 32626
Bibliotēka GPP 08.210 2025 8193

Bibliotēka KPP 08.210 3025 12114
Bibliotēka SPP 08.210 4025 7796
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde, pašvald.
fin. 09.100 1003 125144

Priežmalas pamatskola, pašv.fin. pirmsskolas izgl. 09.100 3003 10085
Aglonas vidusskola 09.210 1004 228720
Grāveru pamatskola pašv.fin. 09.210 2004 46238
Priežmalas pamatskola pašv.fin. 09.210 3004 73064
Priežmalas pamatskola mērķdotācija jumta nomaiņai 09.210 3004 15000
Šķeltovas pamatskola pašv.fin. 09.210 4004 77349
Aglonas sporta skola 09.510 1017 35976
Aglonas bazilikas kora skola mērķdot. 09.510 1023 37984
Aglonas bazilikas kora skola pašv.fin. 09.510 1027 28756
Transports skolēnu pārvadāšanai 09.600 1022 80001
Skolotāju algas Aglonas vidusskolā m.d.(t.sk.māc.lit.,inter.
izgl.) (2014.g. 8 mēn.) 09.210 1028 147257

Skolotāju algas Grāveru pamatskolā m.d.(t.sk.māc.
lit.,inter.izgl.) 8 mēn. 2014.g. 09.210 2028 24584

Skolotāju algas Priežmalas pamatskolā m.d.(t.sk.māc.
lit.,inter.izgl.) 8 mēn. 2014.g. 09.210 3028 43560

Skolotāju algas Šķeltovas pamatskolā m.d.(t.sk.māc.
lit.,inter.izgl.) 8 mēn. 2014.g. 09.210 4028 34536

Skolotāju algas Aglonas novada PII (t.sk.māc.lit.) (2014.g. 
8 mēn.) 09.100 1029 16544

Skolotāju algas Grāveru pamatsk. PI (t.sk.māc.lit.) 8 mēn. 
2014.g. 09.100 2029 2736

Skolotāju algas Priežmalas pamatsk. PI (t.sk.māc.lit.) 8 
mēn. 2014.g. 09.100 3029 6263

Skolotāju algas Šķeltovas pamatsk. PI (t.sk.māc.lit.) 8 
mēn. 2014.g. 09.100 4029 4688

Aglonas internātvidusskola - mērķdotācijas skolotāju 
algām (8 mēn. 2014.g.) 09.210 2046 180584

Aglonas internātvidusskola - mērķdotācijas skolotāju 
algām interešu izglītība (8 mēn. 2014.g.) 09.210 2046 3150

Aglonas internātvidusskola - mērķdotācija izglītības 
pasākumiem (saimn.izd., tehn.darbin.algām 8 mēn.) 09.210 1046 118417

Aglonas internātvidusskola pašvaldības finans. un m.d. 
1.,2.kl.ēdināš. 09.210 1046 92743

Aglonas internātvidusskolas energoefektivitātes 
uzlabošana, proj.Nr.KPFI-15.2/219 09.210 1046 36855

Aglonas Katoļu ģimnāzija - MD interešu izgl.+skolēnu 
ēdināš. 09.210 1089 414

Preiļu novada domes Izglītības pārvaldes pakalpojumi 09.000 1039 10186
Aglonas pašvaldības sociālās aizsardzības izdevumi 
(pabalsti) 10.700 1007 172860

Aglonas pašvaldības sociālās aizsardzības izdevumi 
(sociālais dienests) 10.700 1007 93965

Aglonas pašvaldības sociālās aizsardzības izdevumi (MK 
18.12.2012.not.Nr.942, asistenta pakalpojumi) 10.700 1098 7019

Sociālā māja (Ilzes iela 16, Priežmala) 10.700 3035 15868
SAC ''Aglona'' 10.700 1048 274062
Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs 
''Strops'' 10.700 1060 52612

Teritorijas attīst.projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/085 06.600 1074 6152

LAD Programma ''Skolas auglis'' 09.000 1075 598
LAD Programma ''Skolas piens'' 09.000 1076 1736
Projekts ''Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada 
Aglonas ciemā, II kārta'', Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/096/031 

06.000 1078 97101

Projekts " Algotie pagaidu sabiedriskie darbi (APSD) 
pašvaldībās" 10.700 1077 99846

Projekts ''Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada 
Grāveru ciemā'', II kārta, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/098/105

06.600 2014 152973

Līdzfinansējums biedrībām saskaņā ar 2014.gadā 
pieņemtajiem domes lēmumiem 04.000 1091 2134

Projekts SAC ''Aglona'' aprīkojuma iegāde 10.000 1093 4560
Projekts ''Kulinārais mantojums'' 24.02.2012.lēm.,pr.
Nr.5,&8 04.900 1094 264880

Projekts ''Veselīga dzīvesveida veicināšana…(MOVE 
FOR LIFE), Nr.LLB-2-255'', 26.04.2013.lēm.,pr.Nr.7, &8 08.000 1096 5296

Projekts ''Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada 
Jaunaglonas ciemā'', Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/095/104

06.600 1100 212843

Kopā izdevumi 4194410
Aizdevumu atmaksa  VK 144722
Aizdevumu atmaksa  VK (EIB) 25408
Aizdevumu atmaksa VIF 11850
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās (bez projektiem) 3556
Izdevumi pavisam, (t.sk. aizņ. atmaksa un atl.g.b.) 4379946

Klasifik. kods  Ieņēmumu veids, saīsināts nosaukums 2014.gada plānotais budžets, (euro)
1.1.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (Iepr. g. atlik. sadale)                                                                                                              5211
1.1.1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gadā                                                                                                               875844
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                        90365
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi                                                                                   9391
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi                                                                                   3210
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem                                                        282
4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                        6128
4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem                                                        726
9.4.2.0. Valsts nodeva par funkciju pildīšanu bāriņtiesās                                                                                                              1565
9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrāciju                                                                                                              270
9.5.1.1. Pašvaldības nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu                                                                                   541
9.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                                                                                                                         3093
9.5.1.7. Pašvaldības nodeva par reklāmas,afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās                                                        31
9.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                                                                                                                         1779
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība                                                                                                                                         4027
12.2.4.0. Ieņēmumi no zvejas tiesību nomas (nerūpnieciskā izmantošana)                                                                                   2326
12.3.9.9.4. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi                                                                                                                                         1138
12.3.9.9.7. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi (ambulatorie pakalpojumi)                                                                                  7540
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                                                                                                                                        3190
18.6.2.1. Mērķdotācija pašvaldību  izglītības iestādēm -internātskolām -  skolotāju darba samaksai un VSAOI                            180584
18.6.2.1. Mērķdotācija pašvaldību  izglītības iestādēm -internātskolām -  pārējiem izdevumiem                                                       118561
18.6.2.4. Mērķdotācija pašvaldību pamatizglītības, visp.vid. izglītības iestāžu  skolotāju darba samaksai un VSAOI  239896
18.6.2.4.1. Mērķdotācija pašvaldību  interešu izglītības programmu daļējai skolotāju darba samaksai un VSAOI                             13490
18.6.2.5. Mērķdotācija pašv.  izgl. iestāžu bērnu no 5 g.v. izglītošanā nodarbināto skolotāju darba samaksai un VSAOI  30232
18.6.2.9.2. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (No IZM budž. progr., 1.,2.kl.skol.ēdin.) 7786
18.6.2.9.3. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (No KM budž. progr., ABKS)                            37961
18.6.2.9.4. Pašv. saņemtie v. budžeta transferti noteiktam mērķim (MD zivju resursu pavairošanai, zivsaimn.ekspl.not.izstr.) 4269
18.6.2.14. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (PVA pakalpojumi))                                                       5222
18.6.2.2. Pašv. saņemtie v. budž. transf. not. mērķim. Mērķdot. pašv. māksl. kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI 1441
18.6.2.0. Mērķdotācija pašvaldību pasākumiem, Priežmalas pamatskolas jumta nomaiņa                                                       15000
18.6.3.0. Pašvaldību no VB iestādēm saņemtie transferti (LAD platību maksājumi (SAC ‘’Aglona’’)                            652
18.6.3.1. Pašv. no v. budž. iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu  
                           finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (Proj.’’Skolas piens’’)                                                       1736
18.6.3.5. Pašvaldību no VB iestādēm saņemtie transferti Es līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (NVA, APSD) 90324
18.6.3.6. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās   
                           ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (Proj.’’Skolas auglis’’)                            598
18.6.3.16. Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti  pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu   
                           īstenošanai, Proj.SAC’’Aglona’’, aprīkojuma iegāde                                                                                                              3083
18.6.3.0. Pašv. no v. budž. iestādēm saņemtie transf. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu   
                           fin. palīdzības līdzfinansētajiem proj.(pasākumiem) (Proj.Jaunaglonas ūdenssaimniecības attīstība, avanss) 212500

Pielikums Nr.1-Pārvaldes 
18.6.3.12. Pašv. no v. budž. iestādēm saņemtie transf. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
 palīdzības līdzfinansētajiem proj.(pasākumiem) (Proj.Grāveru ūdenssaimniecības attīstība, I k.,II k., avanss) 152671
18.6.9.0.13.  Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (No LM budž. progr., par iemītn.pans.)                            17074
18.6.9.0.17. Pārējie pašv. saņemtie v. budž. iestāžu transferti (LM, MK 18.12.2012.not.Nr.942, asistenta pakalpojumi) 7019
18.6.4.1. Pārējie pašvaldību budžetu ieņēmumi no PFIF                                                                                                              1132980
18.6.9.0.16. Pārējie pašvaldību budžetu ieņēmumi no PFIF (dotāc., ja FN<97%                                                                                  44608
18.6.4.2. Pārējie pašvaldību budžetu ieņēmumi no PFIF (iepr.gada atl.)                                                                                  32981
19.2.1.0. Pašv. saņemtie transf. no citām pašv.-ieņēm.izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarp. norēķ. ar pašvald.) 67354
19.2.3.0. Pašv. saņemtie transf. no citām pašv.-ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (SAC AGLONA) 14821
21.3.7.9.1. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem (kopēšana, fakss u.c.)                            36
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu                                                                                                                                             17644
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas                                                                                                              6047
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                                                                                                                                                                   4411
21.3.9.1.3. Ieņēmumi par personu uzturēšanos SAC “Aglona”                                                                                                             132109
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju                                                                                                                                        2419
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem                                                                                         66164
21.3.9.9.1. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ēdināšana novada skolās )                                                                                  18497
21.3.9.9.2. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ēdināšana PII )                                                                                  14229
21.3.9.9.4. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (bibliotēkas pakalp., izņemot interneta pakalp.)                            48
21.3.9.9.6. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ēdināšanas atkritumu pārdoš.)                                                      165
21.3.9.9.8. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (lauksaimniec. pārraudz.)                                                                                 1793
21.3.9.9.1.4. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (SAC Aglona ēdināšanas pakalpojumi)                                                      1565
21.3.9.9.9.   Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (pārējie)                                                                                                            1707
21.1.9.1. Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un 
 saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi. 
 Projekts ‘’Kulinārais mantojums’’ 24.02.2012.lēm.,pr.Nr.5,&8                                                                                 260933
18.6.3.21. Pašvaldību no VB iestādēm saņemtie transferti Es līdzfinansētajiem projektiem, 
 Projekts ‘’Veselīga dzīvesveida veicināšana…(MOVE FOR LIFE), Nr.LLB-2-255’’, 
 26.04.2013.lēm.,pr.Nr.7, &8                                                                                                                                                                  9249
 
                           Kopā ieņēmumi                                                                                                                                                                  3986517
 Līdzekļu atlikums g.s., PB līdzekļi                                                                                                                                       242778
 Aglonas internātvidusskolas atlikums                                                                                                                                       4
 Līdzekļu atlikums g.s., Aglonas internātvidusskolas energoefektivitātes uzlabošana, 
 proj.Nr.KPFI-15.2/219, avanss, kods 18.6.2.0.                                                                                                            36855
 Līdzekļu atlikums g.s., algotie pagaidu sabiedriskie darbi, NVA, avanss                                                                                 8910
 Līdzekļu atlikums g.s. Proj.’’Aglonas ūdenssaimn.’’,      II kārta, avanss                                                                                 96755
 Līdzekļu atlikums g.s. Projekts ‘’Kulinārais mantojums’’ 24.02.2012.lēm.,pr.Nr.5,&9                                                      8127
 
 Kopā ieņēmumi (ar atl. un aizņēmumu saņemšanu)                                                                                                           4379946
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