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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

 
      

 
2011.gada 29.decembrī                                                        Nr. 16., 7.& 
                                                                       Lēmums Nr. 522 
 
 

      Par Ilūkstes novada pašvald ības īpašum ā esošo ēku un b ūvju bilances 
vērt ības palielin āšanu un b ūvju 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: 
1)  pabeigta Ilūkstes novada Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēku siltināšana  (projekts 

„Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas 
ēkās” KPFI-5/13), par LVL 782 596,44: 

a.  Galvenais mācību korpuss – LVL 375 880,14; 
b.  Galvenais korpuss – LVL 207 938,47; 
c.  Sporta zāle – LVL 198 777,83. 

2) Ipabeigta Subates katlumājas rekonstrukcija (projekts „Siltumenerģijas ražošanas 
tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Ilūkstes novada 
Subates katlumājā” KPFI-4/26), par LVL 210 577,64. 

3) pabeigta Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē (projekts 
„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē” Nr.1-61/17) LVL 35 077,91. 

4) veikta  Zemnieku ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija (grants ceļa posmā uzklāts 
asfalts 0,225 km garumā) par LVL 23 188,80. 

5) veikta Strēlnieku ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija par LVL 42 347,02. 
6) veikta Pilskalnes ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija (projekta Nr.11-03-L32100-

000027 „Pilskalnes ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija”) par LVL 59 635,17. 
7) veikta žoga uzstādīšana Ilūkstes novada Pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 

Subates filiālei, par LVL 533,10.  
 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un 
finanšu komitejas 27.12.2011. atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:   
1. Palielināt  īpašumā esošo ēku un būvju uzskaites vērtību ar  2011. gada 30.decembri: 

1.1. Ilūkstes novada Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkām, Bebrenes pagasts, Ilūkstes 
novads, par kopēju summu LVL 782 596,44 (Septiņi simti astoņdesmit divi tūkstoši 
pieci simti deviņdesmit seši lati 44 santīmi): 
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1.1.1. Galvenais mācību korpuss – par LVL 375 880,14 (Trīs simti septiņdesmit pieci 
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit lati 14 santīmi) un palielināt lietderīgās lietošanas 
laiku par 20 gadi; 

1.1.2. Galvenais korpuss - par LVL 207 938,47 (Divi simti septiņi tūkstoši deviņi simti 
trīsdesmit astoņi lati 47 santīmi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 20 
gadi; 

1.1.3. Sporta zāle - par LVL 198 777,83 (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņi 
simti septiņdesmit septiņi lati 83 santīmi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku 
par 20 gadi. 

1.2. Subates katlumāja, Subates pilsēta, Ilūkstes novads par LVL 210 577,64 (divi simti 
desmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi lati 64 santīmi) un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku par 20 gadi; 

1.3. Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrs, Ilūkste, Ilūkstes novads par LVL 35 077,91 
(Trīsdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit septiņi lati 91 santīms); 

1.4. Zemnieku iela, Ilūkstē, Ilūkstes novadā grants ceļa posmam 0,225 km par LVL 23 
188,80 (Divdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi lati 80 santīmi) un noteikt 
lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 

1.5. Strēlnieku iela, Ilūkstē, Ilūkstes novadā par LVL 42 347,02 (Četrdesmit divi tūkstoši trīs 
simti četrdesmit septiņi lati 02 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 

1.6. Pilskalnes iela, Ilūkstē, Ilūkstes novadā par LVL 59 635,17 (Piecdesmit deviņi tūkstoši 
seši simti trīsdesmit pieci lati 17 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku  20 gadi; 

2. Iekļaut bilancē ar 2011. gada 30.decembri: 
2.1. Žogs pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”, Subates filiāle, Subates pilsēta, Ilūkstes 

novads par LVL 533,10 (pieci simti trīsdesmit trīs lati 10 santīmi) un noteikt lietderīgās 
lietošanas laiku 10 gadi. 

 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības galvenajai grāmatvedei. 
  
 

 
Sēdes vadītājs                                         Stefans Rāzna 
 


