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    APSTIPRINĀTI 

ar Ilūkstes novada domes 

23.01.2020. lēmumu Nr.30 

(prot.Nr.2, 29.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

                                  Ilūkstē 
 
2020.gada 23.janvārī                                                                    Nr. 1-b/2020 
                                                                                                                                 

 
Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 2.punktu  

un likumu “Par pašvaldību budžetiem”  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta un ziedojumu, 

dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, 

kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 8 320 346 EUR, 

       2.2. kārtējā gada izdevumi – 12 205 301 EUR, 

       2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 2 355 082 EUR. 

 

3. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2020.gadam šādā 
apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 EUR, 

      3.2. kārtējā gada izdevumi – 9 661 EUR, 

      3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 9 661 EUR. 

 

4. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumus 2020.gadam šādā apmērā – 2 204 187         

EUR. 

 

5.  Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības saņemto aizņēmumu pamatsummu uz 2020.gada 

1.janvāri šādā apmērā – 2 979 846 EUR (3.pielikums). 

 

6. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības galvojumus uz 2020.gada 1.janvāri šādā apmērā – 

451 589 EUR (4.pielikums). 
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7. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos 

gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 647 318 EUR (5.pielikums). 

 

8. Ilūkstes novada dome lemj par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžeta 

ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 
 

9. Ilūkstes novada dome tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda 

līdzekļiem  neparedzētiem gadījumiem ar lēmumu piešķirt finanšu līdzekļus, nepārsniedzot 

rezervēto līdzekļu apjomu. 

                 

10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un 

racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas 

nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši 

ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

11. Noteikt, ka pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vadītāji, 
organizējot struktūrvienības un iestādes uzdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkuma procedūras 

ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. 

 

12. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā, 
un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   Stefans Rāzna 


