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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2017.gada 26.oktobrī                                                                                 Nr. 347 

                                                                                          prot. Nr.16, 1.§   
 

Par Ilūkstes novada iestāžu valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances 

 Izskatot Ilūkstes novada Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas 
vadītājas Romualdas Kartašovas, Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājas Sofijas 
Glūmānes, Dvietes pagasta pārvaldes pārzines Ivetas Plones iesniegumus ar lūgumu atļaut norakstīt 
iestāžu valdījumā esošos portatīvos datorus un Bebrenes VPV direktores Ērikas Šaršunes 
iesniegumu ar lūgumu atļaut norakstīt iestādes valdījumā esošos transporta līdzekļus, un izvērtējot 
domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

1) Portatīvie datori FSC Lifebook 1320/PM740/15“XPP/3Y(+mustek, router): 
a) iegādāti 2005.gada 15.decembrī pēc ERAF Nacionālās programmas projekta “Daugavpils 

rajona pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīkla izveides 
pilotprojekts“ Nr. VPD1ERAF/CFLA/04/NP/1.3.1/000008; 

b) 2009.gada 1.augustā Daugavpils rajona padome datortehniku nodeva Ilūkstes novada 
pašvaldības iestāžu pamatlīdzekļu bilancē; 

c) Klāt pievienots pašvaldības datorsistēmu un datortīklu galvenā administratora novērtēšanas 
akts. Datori ir nolietojušies, to darbības laiks ir jau 11 gadi. Datori strādā lēni un regulāri 
uzkaras, jo procesors Inyel Pentium M-740, operatīvā atmiņa 512 MB neatbilst mūsdienu 
prasībām (optimālais RAM 4Gb - 4096Mb). Datorā uzstādītās programmas Windows XP 
un Office 2003 „Microsoft“ vairs neatbalsta, līdz ar to nav iespējami atjauninājumi, un 
neatbalsta jaunākās lietojamprogrammas. Nedarbojas datora baterija, barošanas vada 
adapteris uzkarst un regulāri atslēdz portatīvo datoru no strāvas. 

2) Automašīna VW Golf, reģ. Nr. DC 8626, izlaiduma gads 1985, šasijas Nr. 
WVWZZZ19ZFW248321, CSDD izslēgta no uzskaites 2013.gadā. 
Klāt pievienots SIA „Konsultant“ transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes slēdziens. 
Transportlīdzeklis nav ejošs, virsbūve korozijas sabojāta, dzinējam nepieciešams remonts. Līdz 
ar to automašīnas remonts nav ekonomiski izdevīgs. 

3) Automašīna AUDI-100, reģ. Nr. CM 4290, izlaiduma gads 1983, šasijas Nr. 
WAUZZZ44ZLN096945, TA nav no 2016.gada. 
Klāt pievienots SIA „Konsultant“ transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes slēdziens. 
Automašīnas  virsbūve sabojāta ar dziļu koroziju, dzinējam nepieciešams remonts. Automašīnas 
remonts nav ekonomiski izdevīgs, tās fiziskais nolietojums sastāda 90%. 
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4) Graudu kombains SK-5M, reģ. Nr. T 2804 LF, izlaiduma gads 1986, motora Nr. 499167, 
rūpnīcas Nr. 896500, netiek lietots, nav darba kārtībā. 
Klāt pievienots SIA „Konsultant“ tehniskās ekspertīzes slēdziens. Kombainam nepieciešams 
remonts, kas nav ekonomiski izdevīgs. Tas ir fiziski nolietojies. 

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 finanšu komitejas 23.10.2017. atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.13, 1.F§), 
ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Irēna Kūliņa, Andis 
Ķīsis,  Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Izslēgt no bilances ar 2017.gada 26.oktobri: 

1.1. Ilūkstes komunālās un saimniecības nodaļas valdījumā esošo portatīvo datoru FSC 
Lifebook 1320/PM740/15“XPP/3Y(+mustek,router) ar inventāra Nr. 2364, ar sākotnējo 
bilances vērtību EUR 1873,37 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro 37 centi), 
nolietojumu EUR 1873,37 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro 37 centi) un 
atlikušo bilances vērtību 0,00 ( nulle euro 00 centi); 

1.2. Subates pilsētas un Prodes pagasta valdījumā esošo portatīvo datoru FSC Lifebook 
1320/PM740/15“XPP/3Y(+mustek,router) ar inventāra Nr. 30010, ar sākotnējo bilances 
vērtību EUR 1873,37 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro 37 centi), 
nolietojumu EUR 1873,37 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro 37 centi) un 
atlikušo bilances vērtību 0,00 ( nulle euro 00 centi); 

1.3. Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošo portatīvo datoru FSC Lifebook 
1320/PM740/15“XPP/3Y(+mustek,router) ar inventāra Nr. 10210, ar sākotnējo bilances 
vērtību EUR 1873,37 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro 37 centi), 
nolietojumu EUR 1873,37 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro 37 centi) un 
atlikušo bilances vērtību 0,00 ( nulle euro 00 centi); 

1.4. Bebrenes VPV valdījumā esošo automašīnu VW Golf, invent. kart. Nr. 6072, ar sākotnējo 
bilances vērtību EUR 7,11 (septiņi euro 11 centi), nolietojumu EUR 7,11 (septiņi euro 11 
centi) un atlikušo bilances vērtību 0,00 ( nulle euro 00 centi); 

1.5. Bebrenes VPV valdījumā esošo automašīnu AUDI-100, invent.kart. Nr. 6073, ar sākotnējo 
bilances vērtību EUR 7,11 (septiņi euro 11 centi), nolietojumu EUR 7,11 (septiņi euro 11 
centi) un atlikušo bilances vērtību 0,00 ( nulle euro 00 centi); 

1.6. Bebrenes VPV valdījumā esošo graudu kombainu SK-5M, invent.kart. Nr. 6095, ar 
sākotnējo bilances vērtību EUR 7,11 (septiņi euro 11 centi), nolietojumu EUR 7,11 (septiņi 
euro 11 centi) un atlikušo bilances vērtību 0,00 ( nulle euro 00 centi). 

2. Augstāk minētos transporta līdzekļus nodot metāllūžņos un iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt 
Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā. 
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3. Lēmuma izpildi  uzdot Bebrenes VPV direktorei Ērikai Šaršunei, finanšu un grāmatvedības 
nodaļas grāmatvedēm Nellijai Krimelei un Leontīnai Kuosai. 

4. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinim 
Līcim. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


