
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 27.septembrī                                                                       Nr. 13., 14.& 
                                                                                Lēmums Nr.422 

 

Par Ilūkstes novada pašvald ības īpašum ā esošo  b ūvju un apr īkojuma  bilances 
vērt ības palielin āšanu un jaunizveidot ās būves iek ļaušanu bilanc ē  

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

1) Veikta ceļu satiksmes drošības uzlabošana Jelgavas ielā, Subatē, Ilūkstes novads, par Ls 
24 888,49; 

2) Veikta ceļu satiksmes drošības uzlabošana ceļa posmā Vitkušķi – Rožmīļi, Eglaines pagasts, 
Ilūkstes novads, par Ls 31 868,74; 

3) Veikta laukuma rekonstrukcija pie „Veselības centra „Ilūkste””, Raiņa ielā 35, Ilūkstē, par Ls 
13 620,87; 

4) Veikta laukuma rekonstrukcija pie atpūtas bāzes „Dubezers” un Pilskalnes pagasta pārvaldes par 
Ls 6 803,02 t.sk. laukums pie atpūtas bāzes „Dubezers” –  Ls 4 618,28;  laukums pie Pilskalnes 
pagasta pārvaldes – Ls 2 184,74; 

5) Pabeigta Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecība (projekta „Ilūkstes novada brīvdabas    
estrādes būvniecība” Nr.11-03-L32100-000241 ietvaros), par Ls 265 145,11. 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā finanšu 
komitejas 24.09.2012. atzinumu, atklāti balsojot ar 14 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nol ēma: 
1. Palielināt  īpašumā esošo būvju un aprīkojuma uzskaites vērtību ar  2012.gada 1.oktobri. 

1.1. Jelgavas ielai, Subatē, Ilūkstes novads, par Ls 24 888,49 (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti 
astoņdesmit astoņi lati 49 santīmi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 2 gadi; 

1.2. Ceļu Vitkušķi - Rožmīļi, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, par Ls 31 868,74 (trīsdesmit viens 
tūkstotis astoņi simti sešdesmit astoņi lati 74 santīmi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku 
par 5 gadi. 

2. Iekļaut ar 2012.gada 1.oktobri  pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

2.1. laukumu pie „Veselības centra „Ilūkste””, Raiņa ielā 35, Ilūkstē, par Ls 13 620,87 (trīspadsmit 
tūkstoši seši simti divdesmit lati 87 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 

2.2. laukumu pie atpūtas bāzes „Dubezers”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, par Ls 4 618,28  
(četri tūkstoši seši simti astoņpadsmit lati 28 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 
gadi;  

2.3. laukumu pie Pilskalnes pagasta pārvaldes par Ls 2 184,74  (divi tūkstoši viens simts 
astoņdesmit četri lati 74 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 

2.4. Ilūkstes novada brīvdabas estrādi, Grāvju iela 2, Ilūkste, par Ls 265 145,11 (divi simti sešdesmit 
pieci tūkstoši viens simts četrdesmit pieci lati 11 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 
15 gadi. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                           Stefans Rāzna 


