
 
 
 
 

 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 31.maijā                                                                       Nr. 6., 10.& 
                                                                          Lēmums Nr.207 

 
Par Ilūkstes novada Dvietes pagasta p ārvaldes vald ījum ā 

 esošo pamatl īdzek ļu izsl ēgšanu no bilances   
   
 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ievērojot 
pašvaldības noteikumus Nr.7/2007 „Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos pamatlīdzekļus“, kā arī ņemot vērā finanšu 
komitejas 28.05.2012. atzinumu par nepieciešamību izslēgt no pašvaldības bilances Dvietes 
pagasta pārvaldes valdījumā esošo cietā kurināmā apkures katlu, kurināmā transportēšanas 
mehānismu un dūmsūkni, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nol ēma:          

1. Izslēgt  ar 2012.gada 31.maiju  no Ilūkstes novada pašvaldības bilances Dvietes pagasta 
pārvaldes valdījumā esošos pamatlīdzekļus: 

1.1. Cietā kurināmā apkures katlu, 0,5 MVUKC, iagādes gads 2000., ar sākotnējo 
iegādes vērtību LVL 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati 00 
santīmi),  nolietojumu LVL 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati 00 
santīmi) un atlikušo bilances vērtību Ls 00,00 (nulle lati 00 santīmi). 

1.2. Kurināmā transportēšanas mehānismu N=1,5 KML, iegādes gads 2000., ar sākotnējo 
iegādes vērtību LVL 3 232,00 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit divi lati 00 santīmi),  
nolietojumu 3 232,00 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit divi lati 00 santīmi) un atlikušo 
bilances vērtību Ls 00,00 (nulle lati 00 santīmi). 

1.3. Dūmsūkni N=11 KW, iegādes gads 2000., ar sākotnējo iegādes vērtību LVL 1 502,00 
(viens tūkstotis pieci simti divi lati 00 santīmi),  nolietojumu LVL 1 502,00 (viens tūkstotis 
pieci simti divi lati 00 santīmi), un atlikušo bilances vērtību Ls 00,00 (nulle lati 00 santīmi). 

2. Uzdot  augstāk minētos pamatlīdzekļus demont ēt SIA „ORNAMENTS”. 

3. Uzdot Dvietes pagasta pārvaldes pārzinei I.Plonei organiz ēt no bilances izsl ēgto 
pamatl īdzek ļu nodošanu metāllūžņos un iegūtos finanšu līdzekļus ieskait īt Ilūkstes 
novada pašvaldības bankas kontā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vecākai finansistei. 

 

Sēdes vadītājs                                                   Maigurs Krievāns 

 


