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LĒMUMS 
Ilūkstē 

      

2014.gada 30.oktobrī                                                                                       Nr.514 
                                                                                      prot. Nr.16, 43.§  

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju un apr īkojuma Br īvības un Raiņa ielās,  Ilūkstē, 
bilances vērt ības palielināšanu un jaunizveidotu pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē 

 
2012.gada 28.decembrī pašvaldība noslēdza vienošanos ar Satiksmes ministriju par ES fonda 

projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/026 „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) 
rekonstrukcija” īstenošanu Nr.SM2012/-103. Projekta galvenais mērķis bija tranzīta ielu 
sakārtošana, lai tās spētu uzņemt satiksmes apjomus gan tranzītsatiksmes, gan vietējās satiksmes 
vajadzībām. 

Apkopojot paveiktos darbus, dome konstatēja, ka:  
1) veikti rekonstrukcijas darbi „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielas (Brīvības un Raiņa) 

rekonstrukcijas, 1.kārtā” (Raiņa iela), objekts pieņemts ekspluatācijā 2014.gada 17.februārī 
un būvniecības kopējās izmaksas sastāda EUR 1 773 494,21;  

2) veikti rekonstrukcijas darbi „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielas (Brīvības un Raiņa) 
rekonstrukcijas, 2.kārtā” (Brīvības iela), objekts pieņemts ekspluatācijā 2014.gada 16.jūnijā 
un būvniecības kopējās izmaksas sastāda EUR 1 034 840,04; 

3) projekta īstenošanas rezultātā pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem Ilūkstē, Brīvības un 
Raiņa ielās, kā arī Vienības laukumā, ir nepieciešams palielināt esošās būves un aprīkojuma 
bilances vērtību, kā arī jaunizveidotos pamatlīdzekļus iekļaut bilancē. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 

21.pantu, novada dome nolēma: 
 

1. Palielināt ar 2014.gada 1.martu Raiņa ielā un Vienības laukumā, Ilūkstē, esošās būves un 
aprīkojuma bilances vērtību: 
1.1. Raiņa iela, Ilūkstē, par EUR 1 055 762,20 (viens miljons piecdesmit pieci tūkstoši 

septiņi simti sešdesmit divi euro 20 centi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku 
līdz 20 gadiem; 

1.2. Bruģēts gājēju celiņš Raiņa ielā, Ilūkstē, par EUR 232 225,57 (divi simti 
trīsdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro 57 centi) un palielināt 
lietderīgās lietošanas laiku līdz 20 gadiem; 

1.3. Vienības laukumu, Ilūkstē (laukuma bruģis EUR 25 034,59, brauktuves un 
stāvlaukumi EUR 139 699,75, apzaļumošana EUR 13 071,03, strūklakas izbūve 
EUR 54 127,52) par EUR 231 932,89 (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis deviņi 
simti trīsdesmit divi euro 89 centi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 20 
gadiem; 
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1.4. Raiņa ielas aprīkojums, Ilūkstē (117 zīmes, gājēju drošības barjera 208m, 
horizontālie apzīmējumi 178,1 m2) par EUR 29 645,25 (divdesmit deviņi tūkstoši 
seši simti četrdesmit pieci euro 25 centi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 
10 gadiem; 

1.5. Raiņa ielas apgaismojums, Ilūkstē (35 stabi, 37 gaismekļi) par EUR 202 528,94 
(divi simti divi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro 94 centi) un palielināt 
lietderīgās lietošanas laiku līdz 30 gadiem. 
 

2.  Iekļaut ar 2014.gada 1.martu pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 
2.1. bioloģiskos aktīvus (Holandes liepas 61gab.) par EUR 11 879,80 (vienpadsmit 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro 80 centi); 
2.2. saimniecības pamatlīdzekļi – (14 soliņi un 8 atkritumu urnas) par EUR 9 519,56 

(deviņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit euro 56 centi) un noteikt lietderīgās 
lietošanas laiku 10 gadi. 

 
3. Palielināt ar 2014.gada 1.jūliju  Brīvības ielā, Ilūkstē, esošās būves un aprīkojuma bilances 

vērtību: 
3.1. Br īvības iela, Ilūkstē, par EUR 717 242,51 (septiņi simti septiņpadsmit tūkstoši divi 

simti četrdesmit divi euro 51 cents) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 20 
gadiem; 

3.2. Bruģēts gājēju celiņš Brīvības ielā, Ilūkstē par EUR 183 315,33 (viens simts 
astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro 33 centi) un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku līdz 20 gadiem; 

3.3. Br īvības ielas aprīkojums, Ilūkstē (69 zīmes, gājēju drošības barjera 177m, 
horizontālie apzīmējumi 104,50 m2) par EUR 23 030,54 (divdesmit trīs tūkstoši 
trīsdesmit euro 54 centi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 10 gadiem; 

3.4. Br īvības ielas apgaismojums, Ilūkstē (24 stabi, 28 gaismekļi) par EUR 108 700,13 
(viens simts astoņi tūkstoši septiņi simti euro 13 centi) un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku līdz 30 gadiem. 
 

4. Iekļaut ar 2014.gada 1.jūliju pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 
4.1. bioloģiskos aktīvus (Holandes liepas 15 gab.) par EUR 1 770,16 (viens tūkstotis 

septiņi simti septiņdesmit euro 16 centi); 
4.2. saimniecības pamatlīdzekļi – (2 soliņi un 2 atkritumu urnas) par EUR 781,37 

(septiņi simti astoņdesmit viens eiro 37 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 
10 gadi. 
 

5. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                     Maigurs Krievāns                   
                


