
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2017.gada 28.decembrī                                                                                Nr. 427 
                                                                                        prot. Nr.20, 2.§   

 
Par Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances 

 

             Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzines iesniegumu, kurā lūdz atļaut norakstīt 
iestādes valdījumā esošo laivu piestātni, inventāra kart. Nr 2925, un biotualeti, inevntāra kart.Nr. 
2920, un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

            Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošā laivu piestātne un biotualete ir saņemtas 
2015.gada 8.jūnijā no biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra“ projekta „LLI-050 “Joint 
Water-based offering in Latgale region and Utena Conty“, akronīns Water JOY ietvaros. Iepriekš 
minēto pamatlīdzekļu ekspluatācijas uzsākšanas laiks ir 2008.gads. Laivu piestātne ir nolietojusies, 
neatbilst cilvēku drošībai. Biotualete neatbilst sanitāro normu prasībām, ir nolietojusies un nav 
atjaunojama. 

   Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu un pašvaldības 26.06.2014. noteikumiem Nr.10/2014 „Kārtība, kādā novada 
pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus 
un pamatlīdzekļus“ un kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 27.12.2017. atzinumu (prot.15, 2.F§), ar 
10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs), 
PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Izslēgt ar 2017.gada 29.decembri Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošo laivu piestātni, 
inventāra kartīte Nr 2925, ar sākotnējo bilances vērtību EUR 8 668,08 (astoņi tūkstoši seši simti 
sešdesmit astoņi euro 08 centi), nolietojumu EUR 8 668,08 (astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit 
astoņi euro 08 centi) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

2. Izslēgt ar 2017.gada 29.decembri Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošo biotualeti, 
inventāra kartīte Nr 2920, ar sākotnējo bilances vērtību EUR 2 122,09 (divi tūkstoši viens simts 
divdesmit divi euro 09 centi), nolietojumu EUR 2 122,09 (divi tūkstoši viens simts divdesmit divi 
euro 09 centi), un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

3. Sakārtot teritoriju pēc nojaukšanas darbiem līdz 2018.gada 30.aprīlim. 

4. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzinei Ludmilai Riekstiņai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


