
2021.gada 29.aprīlī Lēmums Nr.132

Ilūkstē (prot. Nr.7, 12.§)

EUR

1,8901 Neparedzētie izdevumi

Samazināt

Izdevumu daļu 2275 28986,00

1,8902 Pārējā ekonom. darbība- dotācijas 

Palielināt

Izdevumu daļu 3263 3000,00

Finansēšanas daļu F55010019 14768,00

Samazināt

Izdevumu daļu 2231 252886,00

5321 14768,00

Par līdzekļu pārvietošanu

Saistošie noteikumi Nr.4-b/2021  

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra  saistošajos noteikumos                

Nr.1-b/2021

“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”

                       Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un 

likumu "Par pašvaldību budžetiem"

                      Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-

b/2021 “Par  Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu” šādus grozījumus:

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai pārējo 

komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un 

ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības

Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu 

radniecīgajās un asociētajās 

kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu un 

vērtspapīru pārvērtēšanu



6,6001 Ilūkstes komunālā saimniecība      

Palielināt

Izdevumu daļu 2244 18661,00 Nekustamā īpašuma uzturēšana

2512 16562,00

2312 1894,00 Inventārs

5239 92734,00 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

5240 60206,00

6,6010/KC Dvietes komunālā saimniecība kultūras uzturēšana    

Palielināt

Izdevumu daļu 5216 500,00 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

8,4001 Reliģija

Palielināt

Izdevumu daļu 3263 20000,00

08.2231/PB

Palielināt

Izdevumu daļu 2241 9872,00 Būvju un telpu kārtējais remonts

2512 2073,00

9,2223 Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidussk.

Palielināt

Izdevumu daļu 2244 2541,00 Nekustamā īpašuma uzturēšana

2241 16893,00 Būvju un telpu kārtējais remonts

2512 3547,00

09.2102/A-M Ilūkstes Raiņa vidusskola, Raiņa 49/Attālinātās mācības

Palielināt

Izdevumu daļu 7245 1,00

09.2114/A-M Raudas internātpamatskola/ Attālinātās mācības

Palielināt

Izdevumu daļu 7245 271,00

09.2223/A-M Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola / Attālinātās mācības

Palielināt

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 

iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto 

valsts budžeta transfertu uzturēšanas 

izdevumiem

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 

iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto 

valsts budžeta transfertu uzturēšanas 

izdevumiem

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem



Izdevumu daļu 7245 3,00

10,9101 Soc.palīdzības dienests Brīvības-7    

10,9105  Deinstitucionalizācijas infrastrukturas attīstība

Palielināt

ieņēmumu daļu 18.6.3.0 45854,00

VK P-86/2020. 78968,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 

Ilūkstes novadā

        Domes priekšsēdētājs                                                                                  Stefans Rāzna                              

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 

iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto 

valsts budžeta transfertu uzturēšanas 

izdevumiem



 


