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APSTIPRINĀTS Aglonas novada domes 2014.gada 29. oktobrā sēdē protokols Nr.23, § 6.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar: Likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 8.panta pirmās daļas 3.punktu

jos aktos ietvertajām prasībām.
15. Aglonas novada sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs piedalās
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos
aktus par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī Aglonas novada pašvaldības izdotos
saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar Aglonas
novada pašvaldību, ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos
maksājumus, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai
skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
16. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteinerē ir iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti ir iesaiņojami tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu
savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.
17. Liela gabarīta atkritumus to radītājs nogādā uz to pārstrādes vai noglabāšanas
vietām, kas norādītas ar apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā, vai izmantojot apsaimniekotāja pakalpojumus, ja tas paredzēts līgumā.
18. Pārtikas, dārza un zaļos atkritumus ir atļauts kompostēt dārzos, ja kompostēšanas
process tiek rūpīgi novērots, kontrolēts un nav pretrunā ar sanitārajām prasībām.
19. Būvniecības atkritumi tiek atšķiroti no sadzīves atkritumiem un apsaimniekoti
atsevišķi, pēc iespējas nododot tos otrreizējai izmantošanai vai reģenerācijai.
20. Birstošus būvgružus transportē uz pārstrādes vietām vai pieņemšanas vietām speciāli tam paredzētos konteineros.
21. Būvniecības atkritumus līdz to izvešanas brīdim pieļaujams uzkrāt un uzglabāt tikai teritorijā, kurā notiek būvdarbi. Uzkrājot būvniecības atkritumus, nav pieļaujama
grunts piesārņošana un putekļu izplatīšanās gaisā.
22. Pirms būvatļaujas saņemšanas, juridiskās personas iesniedz būvvaldē līgumu par
būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.
23. Fiziskas personas, iesniedzot būvvaldē apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,
papildus normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, klāt pievieno līgumu, izziņu
vai
maksājuma dokumentu, kas apliecina būvniecības atkritumu izvešanu uz būvniecības
atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai apglabāšanas vietu.
24.Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji uztur daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem pieejamā vietā esošos atkritumu konteineru vietu, kas paredzēti atkritumu konteineru izvietošanai un atkritumu savākšanai, nodrošina tajos kārtību, kā
arī atkritumu konteineru iztukšošanas dienas specializētajiem transportlīdzekļiem
jebkurā laikā nodrošina ērtu piekļuvi minētajiem konteineriem. Sadzīves atkritumu
konteineru izvietošanai paredzētajām vietām ir jāatbilst normatīvajos aktos ietvertajām prasībām.
25. Masu pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas
ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu
un izvešanu. Masu pasākumu organizētājiem jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 5 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un
satiksmes kustība, tas jāveic 1 stundas laikā pēc pasākuma noslēguma (nakts laikā
attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina līdz plkst. 07.00).
26. Par atkritumu savākšanu no ceļu nodalījuma joslām (ceļmalām) atbildīgs ceļu
uzturētājs, kuram ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā.
IV. Šķidro sadzīves atkritumu (notekūdeņu) apsaimniekošana
27. Šķidro sadzīves atkritumu (notekūdeņu) savākšanu to radītājs vai valdītājs nodrošina ar centralizētās notekūdeņu novadīšanas sistēmas palīdzību vai uzkrājot tos
decentralizētās notekūdeņu tvertnēs un regulāri veicot piepildīto tvertņu iztukšošanu.
28. Šķidro sadzīves atkritumu savākšanu (notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes
ūdensobjektos) centralizētās notekūdeņu novadīšanas sistēmās Aglonas novadā veic
šķidro sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja izvēlēts šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotājs uz savstarpēji noslēgta līguma pamata – sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs kanalizācijas nozarē – par maksu, kas apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noslēdzot līgumus ar
notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu lietotājiem (šķidro sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem, kuru objekti ir pieslēgti centralizētai notekūdeņu novadīšanas
sistēmai).
29. Šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, izmantojot decentralizētās kanalizācijas
sistēmas, veic šķidro sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja izvēlēts šķidro sadzīves
atkritumu apsaimniekotājs uz savstarpēji noslēgta līguma pamata.
30. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju vai valdītāju, kurš izmanto decentralizētu kanalizācijas sistēmu, pienākumi:
30.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju;
30.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas
tvertnēm (rezervuāriem);
30.3. nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu meliorācijas grāvjos,
vidē un lietus kanalizācijas tīklā vai to noplūšanu (iztecēšanu vai iesūkšanos gruntī);
30.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves
atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos
aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus,

lielākus par 50 mm (kapitālā tīrīšana);
30.5. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt
to sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
31. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju un valdītāju, kuri izmanto centralizētu kanalizācijas sistēmu, pienākumi:
31.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar Aglonas novada
Komunālo dienestu, kas apkalpo šķidro atkritumu radītāja vai valdītāja īpašumā,
valdījumā vai lietošanā esošajam nekustamajam īpašuma pieslēgto centralizēto notekūdeņu sistēmu;
31.2. uzturēt kārtībā sava nekustamā īpašuma piederības robežās esošo kanalizācijas
sistēmu un ierīces, nodrošinot šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu centralizētajā
notekūdeņu sistēmā;
31.3. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves
atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos
aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus,
lielākus par 50 mm (kapitālā tīrīšana);
31.4. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt
to sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
32. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja)
pienākumi:
32.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem par šķidro
sadzīves atkritumu savākšanu (notekūdeņu novadīšanu centralizētā notekūdeņu sistēmā vai decentralizētās tvertnes regulāru iztukšošanu);
32.2. slēgt līgumu ar šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanas punkta (attīrīšanas iekārtu) īpašnieku vai apsaimniekotāju par decentralizētajās tvertnēs savākto notekūdeņu
ievadīšanu centralizētajā notekūdeņu sistēmā un attīrīšanu;
32.3. decentralizēti savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam
paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem;
32.4. uzturēt tehniskā kārtībā centralizēto notekūdeņu sistēmu un nodrošināt tajā ievadīto notekūdeņu attīrīšanu;
32.5. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai;
32.6. nodrošināt šķidro sadzīves atkritumu izliešanu speciāli ierīkotā centralizētajā
kanalizācijas sistēmas vietā, kurā tiek pieņemtas asenizācijas mašīnas saturs (notekūdeņu automašīnas tukšošanai).
V. Aizliegumi
33. Atkritumu radītājiem aizliegts:
33.1. novietot atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta, ierīkot
patvaļīgas izgāztuves;
33.2. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu konteineros;
33.3. novietot sadzīves atkritumu konteinerus uz ielām pastāvīgi, izņemot gadījumus,
ja šādu
novietojumu paredz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, ja konteineri tiek novietotas uz nomaļas ielas, kur tās netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, ja konteineri tiek
novietotas vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums;
33.4. sadzīves atkritumu konteineros ievietot pelnus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra
atkritumus, būvniecības atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku un
dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus;
33.5. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodotas lietošanā vai īpašumā citiem atkritumu radītājiem;
33.6. iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros. Par šādu
tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
33.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
33.8. veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;
33.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos
aktos ietverto regulējumu.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
34. Atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem
saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju savas kompetences ietvaros, veicot atkritumu apsaimniekošanu Aglonas
novada administratīvajā teritorijā, informē pašvaldību un Valsts vides dienestu par
konstatētajiem pārkāpumiem.
35. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
35.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un
izvešanu, piemērojot Aglonas novada pašvaldības apstiprinātās maksas apmēru par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
35.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu
laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav
parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;
35.3. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu no
iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem;
35.4. saskaņot ar Aglonas novada pašvaldības domi atkritumu konteineru dizainu;
35.5. nodrošināt savlaicīgu sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves at-

kritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem, veikt konteineru iztukšošanas
laikā no konteineriem vai atkritumu vedēja izkritušo atkritumu savākšanu konteineru
iztukšošanas vietās;
35.6. vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp
Pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos
noteikto prasību attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu izpildi;
35.7. nogādāt savāktos, nešķirotos sadzīves atkritumus poligonā „Cinīši” Daugavpils
novada Demenes pagastā, ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;
35.8. sniegt Aglonas novada domei pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam, kā arī nodrošināt pašvaldību ar citu informāciju,
kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir apsaimniekotāja rīcībā.
VII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
36. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), bioloģiski noārdāmie
atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami un uzkrājami sašķiroti. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās
papīram paredzētos konteineros, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt
tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
37. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves
atkritumu
apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo
konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, kā arī informē par to Pašvaldību un izvieto
informāciju Pašvaldības mājas lapā.
VIII. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai
38. Atkritumu konteineru izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs
vai apsaimniekotājs, bet atkritumu konteineru izvietošanu publiskajā teritorijā nosaka
Aglonas novada pašvaldība vai attiecīgās administratīvās teritorijas pārvaldes iestāde,
saskaņojot to ar atkritumu apsaimniekotāju.
39. Atkritumu konteineru uzstādīšanu pašvaldībai piederošā publiskā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldība vai attiecīgās administratīvās teritorijas pārvaldes
iestāde, atkritumu konteineru uzstādīšanu citu personu īpašumā esošā publiskā teritorijā (autobusu pieturās, stāvvietās u.c. publiskās vietās) nodrošina nekustamā īpašuma
īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs.
IX. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība
40. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apstiprina Aglonas novada pašvaldība ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un
šajos noteikumos noteikto kārtību.
41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
41.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Aglonas novada pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs;
41.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Cinīši”;
41.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
42. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas aprēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un lūgt pašvaldību izmainīt maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ne biežāk kā divas reizes kalendārā gada laikā.
43. Aglonas novada pašvaldība, saņemot no atkritumu apsaimniekotāja šo noteikumu
46. punktā minēto atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, lemj par atkritumu
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu sekojošā kārtībā:
43.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas, ja atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas ir saistītas vienīgi ar sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņām, kuru apstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulators un/vai dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu izmaiņām
un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē to Aglonas novada
pašvaldības mājas lapā internetā;
43.2. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina
saņemšanas, ja atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas ir saistītas ar sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē to Aglonas novada pašvaldības
mājas lapā internetā.
44. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā
pēc šo
noteikumu 48. punktā minētā lēmuma publicēšanas Aglonas novada pašvaldības
mājas lapā
internetā, ja pašvaldības lēmumā nav noteikts citādi.
X. Noslēguma jautājumi
45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Par atkritumu apsaimniekošanu
Aglonas novadā”, kas apstiprināti ar Aglonas novada domes 30.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.18. §28).
46. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā
kārtībā.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.
2. Projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu mērķis ir aizsargāt vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot
atkritumu rašanos, samazināt radīto atkritumu daudzumu un bīstamību, nodrošinot
Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, atkārtoti izmantot pienācīgi sagatavotus atkritumus, veicināt atkritumu pārstrādi, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkrītumu apjoma samazināšanu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību
1. sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, šķidros sadzīves

atkritumu, apsaimniekošanu Aglonas novada pašvaldības teritorijā;
2. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
3. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
4. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Atkritumu radītājs (tajā skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša maksājumiem vai
pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, šķidro sadzīves atkritumu tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, apsaimniekošanu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-

dības teritorijā
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Aglonas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu
izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu).
6. Konsultācijas ar privātpersonām
Konsultācijas tika veiktas ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „DOVA”. Saistošo noteikumu projekts bija izvietots Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

PASKAIDROJUMA RAKSTS Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”

Aglonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 „ Grozījumi Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada domes budžets 2014.gadam””.
Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu

Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2014.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumu ieņēmumos palielinājumu 60519euro apmērā, aizņēmumu palielinājumu 34540 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir
4724958 euro, aizņēmumu saņemšana 205042 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada sākumā 393429 euro. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā
aizņēmumu saņemšana un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) ir
5323429 euro;
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumu izdevumos palielinājumu90550 euro apmērā, atlikuma palielinājumu perioda beigās 17448 euro apmērā, aizdevumu atmaksas samazinājumu 12939 euro apmērā
. Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 5020880 euro, aizņēmumu
atmaksa 281545 euro, atlikums gada beigās, ar grozījumiem , sastāda 21004 euro. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums
gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 5323429 euro;
1.3. Aglonas novada domes pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1
‘’Pamatbudžets, 2014.gads’’(3.aile). Pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1
‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ (4.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ ir ne-

atņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. Speciālā budžeta
grozījumu ieņēmumos palielinājumu 6319euro apmērā. Kopējā speciālā budžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 182373 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums
gada sākumā 21122 euro. Speciālā budžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas
līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) ir 203495 euro;
2.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada speciālā budžeta grozījumu izdevumos palielinājumu 2974 euro apmērā un līdzekļu atlikuma gada
beigās palielinājumu 3345 euro apmērā . Kopējā speciālā budžeta izdevumu summa,
t.sk. grozījumi, ir 199343 euro, atlikums gada beigās4152 euro. Speciālā budžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās) ir
203495 euro;
2.3. Aglonas novada domes speciālais budžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā
Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(12.aile). Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(13.aile). Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets (t.sk.
ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un
pievienojams Saistošajiem noteikumiem.

3.1. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un apstiprinātajiem projektiem atspoguļots Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas
kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 7.ailē (izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu 8.ailē.
3.2. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un projektiem atspoguļots Pielikumos „Iestādes ieņēmumu un
izdevumu tāmes grozījumi 2014.gadam”.
4. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības
budžeta grozījumiem, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads’’;
Pielikumu Nr.3-SB „Speciālais budžets”, 2014.gads,
lietvedības un komunikācijas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
5. Aglonas novada domes budžeta grozījumu kopsavilkuma projektu „Pielikums Nr.1
‘’Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads’’, Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets”,
detalizētos budžeta ieņēmumu un izdevumu grozījumu pielikumus EKK, FKK skatījumā ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un ‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, kā arī paskaidrojuma
rakstu, pievienot domes sēžu protokolu pielikumos.

