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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2011.gada 27.oktobrī                                                                    Nr. 13., 6.& 
                                                                       Lēmums Nr. 438 
 

  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, ka : 

1) pabeigta Il ūkstes novada Sadraudz ības vidusskolas siltin āšana (projekta 
Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolā, Bērnu 
un jauniešu centrā KPFI-1/52), par LVL 182 500,86; 

2) pabeigta Il ūkstes novada Bebrenes Profesion ālās vidusskolas dienesta viesn īcas 
siltin āšana (projekta Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebrenes 
Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” 
KPFI-1/56), par LVL 272 581,70; 

3) pabeigta Il ūkstes novada B ērnu un jauniešu centra siltin āšana (projekta 
Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolā, Bērnu 
un jauniešu centrā KPFI-1/52), par LVL 70 079,71; 

4) pabeigta Il ūkstes novada pirmsskolas izgl ītības iest ādes „Zvani ņš” siltin āšana 
(projekta Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebrenes Profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” KPFI-1/56), 
par LVL 186 234,11; 

5) veikta ce ļu satiksmes droš ības uzlabošana Str ēlnieku iel ā, Ilūkst ē, ier īkojot 
bruģētu gājēju ietvi (projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1./10APIA/CFLA/002/008 Ceļu satiksmes 
drošības uzlabošana Ilūkstes pilsētā), par LVL 164 057,52; 

6) veikta ce ļu satiksmes droš ības uzlabošana Pilskalnes iel ā, Ilūkst ē, ier īkojot 
bruģētu gājēju ietvi (projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1./10APIA/CFLA/002/008 Ceļu satiksmes 
drošības uzlabošana Ilūkstes pilsētā), par LVL 156 132,94. 

   Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 12 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nol ēma: 
 1. Palielin āt  īpašumā esošo ēku un būvju uzskaites vērtību ar  2011. gada 1.novembri: 

1.1.  Ilūkstes novada Sadraudz ības vidusskola par LVL 182 500,86 (viens simts 
astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti lati 86 santīmi), un palielināt lietderīgās lietošanas 
laiku par 10 gadi; 

1.2.  Ilūkstes novada Bebrenes Profesion ālās vidusskolas dienesta viesn īca par LVL 
272 581,70 (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens lats 70 
santīmi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 10 gadi; 

1.3.  Ilūkstes novada B ērnu un jauniešu centrs  par LVL 70 079,71(setiņdesmit tūkstoši 
septiņdesmit deviņi lati 71 santīms) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 10 gadi; 

1.4.  Ilūkstes novada pirmsskolas izgl ītības iest āde „Zvani ņš” par LVL 186 234,11 
(viens simts astoņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit četri lati 11 santīmi) un 
palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 10 gadi. 
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2.  Iekļaut bilancē ar 2011. gada 1.novembri: 
2.1.  Bruģēta gājēju ietve Str ēlnieku iel ā, Ilūkst ē par LVL 164 057,52 (viens simts 

sešdesmit četri tūkstoši piecdesmit septiņi lati 52 santīmi), lietderīgās lietošanas laiks 20 
gadi; 

2.2. Bruģēta gājēju ietve Pilskalnes iel ā, Ilūkstē par LVL 156 132,94 (viens simts 
piecdesmit seši tūkstoši viens simts trīsdesmit divi lati 94 santīmi), lietderīgās lietošanas 
laiks 20 gadi. 

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas 
galvenajai grāmatvedei. 
 
 
Sēdes vadītājs                                                     Maigurs Krievāns                       
 

 

 

                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


