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2014.gada 22.decembrī                                                                                       Nr. 567 
                                                                                         prot. Nr.18, 8.§  

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērt ības palielināšanu un jaunizveidotās būves 
iekļaušanu  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) Projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas 
reģionos” ietvaros veikti Ģimenes atbalsta centra telpu remontdarbi Ilūkstes Bērnu un jauniešu 
centrā, Ilūkstē par EUR 5 922,25; 

2) Veikti  Ilūkstes 1.vidusskolas galvenās ēkas un sporta zāles renovācijas darbi par EUR 348 690,67; 
3) Uzstādīti tūrisma informācijas stendi, namiņš un tualete dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa”, 

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads  par EUR 14 688,49; 
4) Uzstādīts apkures katls Ilūkstes 1.vidusskolā par EUR 5 156,07. 

 
Ņemot vērā augstāk  minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 

novada dome nolēma: 
1. Palielināt īpašumā esošo būvju bilances vērtību ar 2014.gada 22.decembri: 

1.1. Bērnu un jauniešu centram, Raiņa ielā 33a, Ilūkstē, Ilūkstes novads, par EUR 5 922,25 (pieci 
tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro 25 centi); 
1.2. Ilūkstes 1.vidusskolai, Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novads, par EUR 348 690,67 (trīs simti 
četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit euro 67 centi). 

2. Iekļaut ar 2014.gada 22.decembri pašvaldības bilancē sekojošu pamatlīdzeklus: 
2.1.  Saimniecības pamatlīdzekļus - 2 stendus par EUR 1 948,10 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit 
astoņi euro 10 centi) un noteikt  lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 
2.2. Nedzīvojamo ēku – namiņu par EUR 10 330,05 (desmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit  euro 05 centi) 
un noteikt  lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 
2.3. Nedzīvojamo ēku – tualeti par EUR 2 410,34 (divi tūkstoši četri simti desmit  euro 34 centi) un 
noteikt  lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 
2.4. Tehnoloģisko iekārtu – apkures katlu par EUR 5 156,07 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit seši 
euro 07 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi. 

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai. 
 

   
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna                   
                


