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Par Ilūkstes novada pašvald ības īpašum ā esošo ēku, būvju bilances 

vērt ības palielin āšanu un jaunizb ūvēto infrastrukt ūras objektu 
iek ļaušanu bilanc ē  

                      Projektu realizācijas rezultātā ir veikti būvniecības, remonta un  
rekonstrukcijas darbi pašvaldības objektos, līdz ar to ir nepieciešams palielināt šo 
objektu bilances vērtību un jaunuzbūvētos objektus iekļaut pašvaldības bilancē. 
Apkopojot paveiktos darbus, dome konstat ēja, ka:  

1) izbūvētas gājēju ietves ar autobusa paviljona izbūvi Šēderes pagasta, 
Šēderes ciemā gar valsts 2.šķiras autoceļu V699 „Bebrene – Šēdere - 
Gorbunovka” un vietējās nozīmes ceļu „Šēdere - Šarlote” par LVL 
99 745,54 (deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci 
lati 54 santīmi), Eiropas Reģionālās attīstības fonda īstenotais projekts 
„Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Šēderes ciemā”; 

2) projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācija” īstenošanas rezultātā pabeigta Ilūkstes novada 
Bebrenes vidusskolas un Bebrenes Profesionālās vidusskolas 
renovācija, par LVL 417 680,25 (četri simti septiņpadsmit tūkstoši seši 
simti astoņdesmit lati 25 santīmi): 

a) Bebrenes vidusskola – LVL 28 095,72; 
b) Bebrenes Profesionālā vidusskola – LVL 389 584,53; 

2) pabeigta Dvietes katlumājas rekonstrukcija par LVL 60 173,52 
(sešdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs lati 52 santīmi), 
(projekts „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas 
modernizācija” KPFI-12/251); 

3) pabeigta Ilūkstes novada pašvaldības ēkas sociālo pakalpojumu 
telpas Brīvības ielā 7, Ilūkstes pilsētā, rekonstrukcija par LVL 4 493,80 
(četri tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs lati 80 santīmi, (projekts 
„Sociālo pakalpojumu dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana 
Ilūkstes novadā”). 

   Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, novada dome nol ēma: 

1. Palielin āt ar 2012. gada 1.jūniju pāsvaldības īpašumā esošo ēku un būvju 
uzskaites vērtību: 

1.1. Bebrenes vidusskolas ēka par LVL 28 095,72 (divdesmit astoņi tūkstoši 
deviņdesmit pieci lati 72 santīmi); 

1.2. Bebrenes Profesion ālās vidusskolas ēka par LVL 389 584,53 (trīs simti 
astoņdesmit deviņii tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri lati 53 santīmi); 

1.3. Dvietes katlum āja par LVL 60 173,52 (sešdesmit tūkstoši viens simts 
septiņdesmit trīs lati 52 santīmi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku 
par 20 gadi; 

1.4. Ilūkstes novada pašvald ības ēka, Br īvības iel ā 7, Ilūkstes pils ētā par 
LVL 4 493,80 (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs lati 80 santīmi).  



2. Iekļaut ar 2012. gada 1.jūniju pašvaldības bilancē šādus Šēderes pagasta, 
Šēderes ciemā izbūvētos ceļu satiksmes drošības   infrastruktūras objektus: 

1.1. gājēju ietve  gar valsts 2.šķiras autoceļu V699 „Bebrene – Šēdere - 
Gorbunovka” (Alejas ielā) 280 m garumā par LVL 33 600,00  (trīsdesmit 
trīs tūkstoši seši simti lati 00 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas 
laiku 20 gadi; 

1.2. gājēju ietve  gar vietējās nozīmes ceļu „Šēdere - Šarlote” (Skolas ielā) 
390 m garumā par LVL  63 395,54 (sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti 
deviņdesmit pieci lati 54 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 
gadi; 

1.3. autobusa paviljons  uz valsts 2.šķiras autoceļa V699 „Bebrene – Šēdere 
- Gorbunovka” (Alejas ielā) par LVL 2 750,00  (divi tūkstoši septiņi simti 
piecdesmit lati 00 santīmi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi. 

 
3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei. 

 
 
Sēdes vadītājs                      S.Rāzna 


