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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 28.decembrī                                                                                Nr. 428 

                                                                                     prot. Nr.20, 3.§   
 

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērt ības palielināšanu un 

jaunizveidoto inženierbūvju iek ļaušanu  bilancē 

 

Sakarā ar veiktajiem būvniecības, remonta un  rekonstrukcijas darbiem pašvaldības objektos 
ir nepieciešams palielināt šo objektu bilances vērtību un jaunizbūvētos objektus iekļaut pašvaldības 
bilancē. Apkopojot paveiktos darbus, dome konstatēja, ka:  

1) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros 
īstenotajam projektam Nr.LLI-228 “Ģimenes ieleja” jeb “Family valley”, izbūvēts 
daudzfunkcionāls betona laukums un ierīkota brīvdabas slidotava Ilūkstē par EUR 
116 848,38; 

2) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros 
īstenotajam projektam Nr.LLI-119 “Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” jeb “Travel 
smart – visit Lithuania and Latvia”, izveidota Stendera laika klase Eglaines pamatskolā par 
EUR 17 212,64; 

3) ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros īstenots projekts Nr. 17-03-AL28-
A019.2201-000003 “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls”, kura rezultātā veikts telpas 
remonts Ilūkstes Kultūras centrā par EUR 59 874,06; 

4) Veikta Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkas jumta seguma nomaiņa par EUR  8 145,18; 

5) Pabeigti ielas seguma atjaunošanas darbi Zemgales ielā, Ilūkstē par EUR 121 051,54; 

6) Veikta apgaismojuma ierīkošana (2 stabi, 2 gaismekļi) Ilūkstes novada Dvietes pagasta 
autoceļam Nr.54-1 Mednieki- Liepziedi- Centrs un apgaismojuma ierīkošana (4 stabi, 4 
gaismekļi)  Dvietes pagasta autoceļam Nr.54-7 Centrs- Rija par EUR 5 608,75; 

7) Veikta apgaismojuma ierīkošana (8 gaismekļi uz esošajiem balstiem) Ilūkstes novada 
Eglaines pagasta Liepu ielā par EUR 2 942,90; 
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8) Veikta apgaismojuma ierīkošana (8 stabi, 8 gaismekļi) Ilūkstes novada Šēderes pagasta 
Pašulienes ciemā par EUR 5 169,91; 

9) Veikta apgaismojuma ierīkošana (10 stabi, 10 gaismekļi) Ilūkstes novada Subates pilsētas 
Zaļmuižas ielā par EUR 8 245,69; 

10) Veikta apgaismojuma ierīkošana (8 stabi, 8 gaismekļi) Ilūkstes novada Subates pilsētas 
Gurķu ielā par EUR 7 901,07; 

11) Veikti Ilūkstes siltumstacijas ēkas būvdarbi, Jēkabpils iela 16, Ilūkstē par EUR 19 500,00; 

12) Uzstādīts žogs un vārti Il ūkstes kapsētā 195 metru garumā par EUR 3 787,97; 

13) Izbūvēts piemiņas akmens Ilūkstes novada izsūtīto cilvēku piemiņai par EUR 17 923,16; 

14) Uzstādīts kombinētais malkas un granulu apkures katls un granulu deglis Ilūkstes 
1.vidusskolā par EUR 25 337,40. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām“ 21.pantu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 27.12.2017. atzinumu (prot.15, 3.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. Palielināt īpašumā esošās būves bilances vērtību ar 2017.gada 31.decembri: 

1.1. Sporta laukumam, pēc adreses: Stadiona iela 2, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 
112 041,14 (viens simts divpadsmit tūkstoši četrdesmit viens euro 14 centi) un  
noteikt lietderīgās lietošanas laiku  15 gadi; 

1.2. Eglaines pamatskolas ēku, pēc adreses: Skolas iela 41, Eglaine, Ilūkstes novads, 
par EUR 17 212,64 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti divpadsmit euro 64 centi); 

1.3. Kult ūras nama ēku, pēc adreses: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, par 
EUR 59 874,06 (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 06 
centi); 

1.4. Pilskalnes pagastmājas ēku, pēc adreses: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes 
novads, par EUR 8 145,18 (astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro 18 
centi) un  palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 10 gadiem; 

1.5. Zemgales ielai, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 92 320,16 (deviņdesmit divi 
tūkstoši trīs simti divdesmit euro 16 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 
gadi; 

1.6. Apgaismojumam, Dvietes pagasta ciemā: autoceļa Nr.54-1 Mednieki-Liepziedi-
Centrs posmam un autoceļa Nr.54-7 Centrs-Rija posmam par EUR 5 608,75 (pieci 
tūkstoši seši simti astoņi euro 75 centi); 
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1.7.  Ciemata ārējam apgaismojumam Pašulienē, Pašuliene, Ilūkstes novads, par EUR 
5 169,91 (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi euro 91 cents) un noteikt 
lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 

1.8. Siltumstacijas ēkai, Jēkabpils ielā 16, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 19 500,00 
(deviņpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi) un palielināt lietderīgās lietošanas 
laiku par 10 gadiem. 

   
 

2. Iekļaut ar 2017.gada 31.decembri  pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

2.1. Bruģēts gājēju celiņš Zemgales ielā, Ilūkstē, par EUR 28 731,38 (divdesmit astoņi 
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens euro 38 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas 
laiku 20 gadi; 

2.2. Inženierbūvi: Apgaismojums Sporta laukumam (slidotava), pēc adreses: Stadiona 
iela 2, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 4807,24 (četri tūkstoši astoņi simti septiņi 
euro 24 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 

2.3. Inženierbūvi: Apgaismojums, Liepu ielā, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, par 
EUR 2 942,90 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro 90 centi) un noteikt  
lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 

2.4. Inženierbūvi: Apgaismojums, Zaļmuižas ielā, Subate, Ilūkstes novads (10 stabi, 
10 gaismekļi), par EUR 8 245,69 (astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro 69 
centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 

2.5. Inženierbūvi: Apgaismojums, Gurķu ielā, Subate, Ilūkstes novads (8 stabi, 8 
gaismekļi), par EUR 7 901,07 (septiņi tūkstoši deviņi simti viens euro 07 centi) un 
noteikt lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 

2.6. Būvi: žogs un vārti Il ūkstes kapsētā par EUR 3 787,97 (trīs tūkstoši septiņi simti 
astoņdesmit septiņi euro 97 centi) un noteikt  lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

2.7. Būvi: piemiņas akmens Ilūkstes novada izsūtīto cilvēku piemiņai par EUR 
17 923,16 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro 16 centi); 

2.8. Tehnoloģisko iekārtu – kombinētais malkas un granulu apkures katls un 
granulu deglis par EUR 25 337,40 (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit 
septiņi euro 40 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi. 

 
3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 
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Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


