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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2015.gada 29.decembrī                                                                                        Nr. 431 
                                                                                         prot. Nr.22, 2.§  

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērt ības palielināšanu un jaunizveidoto 

inženierbūvju 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) Veikta daļēja rekonstrukcija Ilūkstes pilsētas siltumapgādes tīkla siltumtrases posmā no 
Jēkabpils ielas līdz Stadiona ielai par EUR 20 558,88; 

2) Veikti Ilūkstes pilsētas siltumstacijas ēkas atjaunošanas darbi un apkures katla KVLC 
remonts par kopējo summu EUR 75 961,86; 

3) Uzstādīts malkas apkures katls EKO-CKS 250 Raudas internātpamatskolā par EUR 
4 960,46; 

4) Veikta apgaismojuma ierīkošana (6 stabi, 6 gaismekļi) Ilūkstes novada Dvietes pagasta 
ciemā autoceļu Dvietes skola- parks- tilts un Mednieki- Liepziedi- Centrs posmos par EUR 
4 838,19; 

5) Veikta apgaismojuma ierīkošana (3 stabi, 6 gaismekļi)  Ilūkstes novada sporta skolas Sporta 
centram, Stadiona ielā 3, Ilūkstē, par EUR 2 555,90. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā finanšu 
komitejas 28.12.2015. atzinumu (prot. Nr.16, 2.§), novada dome nolēma: 

1. Palielināt īpašumā esošās būves bilances vērtību ar 2015.gada 30.decembri: 

1.1. Siltumtrases posma no (IK-3) līdz (IK-8), Il ūkstē, Ilūkstes novads, par EUR 
20 558,88 (divdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro 88 centi) un 
palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 10 gadiem; 

1.2. Siltumstacijas ēkai un apkures katlam KVLC, Jēkabpils ielā 16, Ilūkste, Ilūkstes 
novads, par EUR 75 961,86 (septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens 
euro 86 centi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 10 gadiem. 

2. Iekļaut ar 2015.gada 30.decembri pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

2.1. Tehnoloģisko iekārtu – malkas apkures katlu  EKO-CKS 250, par EUR 4 960,46 
(četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 46 centi) un noteikt  lietderīgās lietošanas 
laiku 10 gadi; 
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2.2. Inženierbūvi: Apgaismojums, Dvietes pagasta ciemā autoceļu Dvietes skola-
parks- tilts un Mednieki- Liepziedi- Centrs posmos, Ilūkstes novads, par EUR 
4 838,19 (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro 19 centi) un noteikt  
lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 

2.3. Inženierbūvi: Apgaismojums, Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centrs, 
Stadiona iela 3, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 2 555,90 (divi tūkstoši pieci 
simti piecdesmit pieci euro 90 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi. 

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

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 
 


