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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 2.jūnij ā                                                                                              Nr. 233 

                                                                                            prot. Nr.8, 2.§   
 

Par pašvaldības īpašumā esošās būves bilances vērt ības palielināšanu un jaunizveidoto 

inženierbūvju un pamatlīdzekļu  iekļaušanu  bilancē 

Sakarā ar veiktajiem būvniecības, remonta un rekonstrukcijas darbiem pašvaldības objektā ir 

nepieciešams palielināt šī objekta bilances vērtību un jaunizbūvētos objektus iekļaut pašvaldības 

bilancē. Apkopojot paveiktos darbus, dome konstatēja, ka veikta Dvietes skolas pārbūve par 

Dvietes sociālo pakalpojumu centru pēc adreses: „Mūsmājas Dižkoks”, Dvietes pagasts, Ilūkstes 

novads, par EUR 1 213 508,63. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, kā arī ņemot vērā komiteju ārkārtas kopsēdes 02.06.2017. atzinumu, ar 11 
balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Vitolds 
Kveders, Pēteris Makaveckis, Imants Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, 
Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

1. Palielināt īpašumā esošās būves bilances vērtību ar 2017.gada 2.jūniju Dvietes Sociālo 
pakalpojumu centra ēkai, pēc adreses: „Mūsmājas Dižkoks”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, 
par EUR 893 561,19 (astoņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 19 
centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 90 gadi. 

2. Iekļaut ar 2017.gada 2. jūniju pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

2.1. Saimniecības pamatlīdzekļus: mēbeles un virtuves aprīkojumu, pēc adreses: „Mūsmājas 
Dižkoks”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, par EUR 111 571,80 (viens simts vienpadsmit 
tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro 80 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 
10 gadi; 

2.2. Laukums pie sociālo pakalpojumu centra ēkas, pēc adreses: „Mūsmājas Dižkoks”, Dvietes 
pagasts, Ilūkstes novads: bruģakmens segums 903 m2 un asfalta segums 1286 m2 par EUR 
142 953,05 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro 05 centi) 
un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; žogs 162 m par 14 286,07 (četrpadsmit  
tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro 07 centi)  un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 
gadi; dekoratīvie stādījumi, augļu koki, ogu krūmi par EUR 1014,24 (viens tūkstotis 
četrpadsmit euro 24 centi); 
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2.3. Saimniecības pamatlīdzekļus – (18 soliņi, 14 atkritumu urnas, šūpoles), pēc adreses: 
„M ūsmājas Dižkoks”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads par EUR 6 870,46 (seši tūkstoši 
astoņi simti septiņdesmit euro 46 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 

2.4. Inženierbūvi: siltumtrases posmu no pakalpojumu centra ēkas līdz centralizētajam pagasta 
apkures tīklam Dvietes pagastā par EUR 6 703,92 (seši tūkstoši septiņi simti trīs euro 92 
centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 

2.5. Inženierbūvi: ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve un pieslēgums no 
pakalpojumu centra ēkas līdz centralizētajiem Dvietes pagasta tīkliem par EUR 7 847,50 
(septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro 50 centi) un noteikt lietderīgās 
lietošanas laiku 20 gadi; 

2.6. Inženierbūvi: Apgaismojums sociālo pakalpojumu centram (āra laternas un āra lampas kopā 
36 gab.), pēc adreses „Mūsmājas Dižkoks”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, par EUR 
28 700,40 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti euro 40 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 


