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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2016.gada 22.decembrī                                                                                         Nr. 454 
                                                                                         prot. Nr.18, 4.§  
 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērt ības palielināšanu un jaunizveidoto 
inženierbūvju un pamatlīdzekļu  iekļaušanu  bilancē 

 

Sakarā ar veiktajiem būvniecības, remonta un rekonstrukcijas darbiem pašvaldības objektos ir 
nepieciešams palielināt šo objektu bilances vērtību un jaunizbūvētos objektus iekļaut pašvaldības 
bilancē. Apkopojot paveiktos darbus, dome konstatēja, ka:  

1) Veikta Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas rekonstrukcija par EUR 364 034,02; 

2) Pabeigti Tirgus laukuma labiekārtošanas darbi, Subatē, Ilūkstes novads, par EUR 205 465,14; 

3) Pabeigti ielas seguma atjaunošanas darbi Lāčplēša ielā, Ilūkstē, par EUR 37 984,54; 

4) Veikti Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra rekonstrukcijas darbi par EUR 218 835,82; 

5) Veikta apgaismojuma ierīkošana (6 stabi, 6 gaismekļi) Ilūkstes novada Dvietes pagasta 
autoceļam Ciemata ceļš Nr.54-7 par EUR 4 828,05; 

6) Veikta apgaismojuma ierīkošana (15 gaismekļi uz esošajiem koka balstiem) Ilūkstes novada 
Šēderes pagasta autoceļam Ciemata ceļš par EUR 2 173,98; 

7) Pabeigti Bebrenes skolas fasādes remonta darbi, Bebrenē, Bebrenes pagasts, par EUR 28 460,51; 

8) Veikta Subates pilsētas pārvaldes ēkas, Tirgus laukumā 18, Subate, Ilūkstes novads, 
pievienošana siltumapgādes tīklam par EUR 6 732,44; 

9) Veikta Šēderes pagasta pārvaldes ēkas, Alejas iela 4, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, 
pievienošana siltumapgādes tīklam par EUR 11 924,24. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 19.12.2016. atzinumu (prot.Nr.14, 
5.F§), ar 9 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, 
Pēteris Makaveckis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa), PRET – 
nav, ATTURAS – 4 (Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), novada 
dome nolēma:  

1. Palielināt īpašumā esošās būves bilances vērtību ar 2016.gada 30.decembri: 
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1.1. Internāta ēkai, Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 298 671,50 (divi 
simti deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro 50 centi) un 
palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 20 gadiem; 

1.2. Ielai, Tirgus laukums, Subate, Ilūkstes novads, par EUR 140 524,92 (viens simts 
četrdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro 92 centi) un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku līdz 15 gadiem; 

1.3. Lāčplēša ielai, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 37 759,17 (trīsdesmit septiņi 
tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro 17 centi) un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku līdz 15 gadiem; 

1.4. Lāčplēša ielas aprīkojums, Ilūkste, Ilūkstes novads, (2 zīmes) par EUR 225,37 (divi 
simti divdesmit pieci euro 37 centi) un palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 10 
gadiem; 

1.5. Sporta centra ēkai, Stadiona iela 3, Ilūkste, Ilūkstes novads, par EUR 218 835,82 
(divi simti astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro 82 centi) un 
palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 30 gadiem; 

 

1.6. Apgaismojumam Dvietes pagasta ciemā Ciemata ceļam Nr.54-7, Ilūkstes novads par 
EUR 4 828,05 (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro 05 centi) un 
palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 30 gadiem; 

1.7. Bebrenes skolas ēkai, Bebrene, Bebrenes pagasts, par EUR 28 460,51 (divdesmit 
astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro 51 cents) un palielināt lietderīgās lietošanas 
laiku par 10 gadiem. 

2. Iekļaut ar 2016.gada 30.decembri pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

2.1. Saimniecības pamatlīdzekļus: mēbeles un virtuves aprīkojumu par EUR 65 362,52 
(sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro 52 centi) un noteikt lietderīgās 
lietošanas laiku 10 gadi; 

2.2. Tirgus laukums, Subatē, Ilūkstes novads (bruģakmens segums 1151 m2) par EUR 
57 889,17 (piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro 17 centi) 
un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 

2.3. Tirgus laukuma aprīkojums, Subatē, Ilūkstes novads (29 zīmes, horizontālie 
apzīmējumi 35,6 m2) par EUR 4 771,99 (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit 
viens euro 99 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 

2.4. Inženierbūve: Elektroapgaismojums Šēderes ciematā, Ilūkstes novads, par EUR 
2 173,98 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro 98 centi) un noteikt 
lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 
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2.5. Saimniecības pamatlīdzekļus – (4 soliņi un 4 atkritumu urnas) par EUR 2 279,06 
(divi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro 06 centi) un noteikt lietderīgās 
lietošanas laiku 10 gadi; 

2.6. Inženierbūvi: siltumtrases posmu Subatē, Ilūkstes novads, par EUR 6 732,44 (seši 
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi euro 44 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas 
laiku 20 gadi; 

2.7. Inženierbūvi: siltumtrases posmu Šēderes pagastā, Ilūkstes novads, par EUR 
11 924,24 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro 24 centi) un 
noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi. 

 

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


