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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 29.novembrī                                                                                            Nr. 367 
                                                                                     prot. Nr.13, 2.§   

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērt ības palielināšanu un jaunizveidoto 

inženierbūvju 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) Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru īstenots ES ERAF projekts 

Nr.3.3.1.0/17/I/018 “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”. Projekta 

rezultātā veikta Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielas 0.56 km un stāvlaukuma izbūve par EUR 

213 044,69; 

2) ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” ietvaros īstenots projekts Nr.17-03-A00702-000101 “Ilūkstes novada ceļu 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” par EUR 289 665,14. Projekta rezultātā veikta Dvietes 

pagasta ceļa posma 54-13 Zariņi (lielceļš)-Dimanti-Pūpoli-Viesīte 1,42 km pārbūve par 

EUR 98 973,65 un Pilskalnes pagasta ceļam 80-1 Dzintari-Talcinieki-Krastiņi 2.67 km 

pārbūve par EUR 190 691,49. 

3) Veikta asfaltbetona seguma ieklāšana 1.Šķērsielā, Ilūkstē par EUR 22 784,78; 

4) Veikti Brīvības ielas km 1,255-1,655 grants seguma atjaunošanas darbi, Ilūkstē par EUR 

23 758,71; 

5) Veikti bruģa ieklāšanas darbi pie atpūtas bāzes “Dubezers” Pilskalnes pagastā par EUR  

4 440,28; 

6) Veikta apgaismojuma ierīkošana (9 stabi, 15 gaismekļi), Jaunatnes  ielā un Līvānu māju 

šķērsielā,  Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā par EUR 12 097,27; 
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7) Izbūvēti trīs piemiņas stēli Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai Ilūkstē par EUR 

24 506,39; 

8) Veikta daļēja rekonstrukcija Ilūkstes pilsētas siltumapgādes tīkla siltumtrases posmā no 

Stadiona ielas līdz Sporta ielai, Ilūkstē par EUR 15 967,28;  

9) Veikti gājēju ietves atjaunošanas darbi un apgaismojuma (8 stabi) ierīkošana Sporta – 

Stadiona ielu skvērā, Ilūkstē par EUR 21 085,61; 

10) Uzstādīts afišu stends Pilskalnes ielā, Ilūkstē par EUR 1 215,25. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 26.11.2018. atzinumu (prot. Nr.13, 
2.F§), ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, 
Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace 
Stalidzāne, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada 
dome nolēma:  

 
1. Palielināt īpašumā esošās būves bilances vērtību ar 2018.gada 1.decembri: 

1.1. Strēlnieku ielai, Ilūkste, Ilūkstes novads par EUR 178 030,43 (viens simts 
septiņdesmit astoņi tūkstoši trīsdesmit euro 43 centi) un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku līdz 15 gadiem; 

1.2. Strēlnieku ielas apgaismojumam, Ilūkste, Ilūkstes novads par EUR 33 283,49 
(trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro 49 centi) un palielināt 
lietderīgās lietošanas laiku līdz 30 gadiem; 

1.3. Strēlnieku ielas aprīkojums, Ilūkste, Ilūkstes novads par EUR 1 730,77 (viens 
tūkstotis septiņi simti trīsdesmit euro 77 centi) noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 
gadi; 

1.4. Ceļam "Dzintari- Talcinieki- Krasti ņi", Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads  par 
EUR 189 739,64 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit 
deviņi euro 64 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku  10 gadi; 

1.5. Ceļa "Dzintari- Talcinieki- Krasti ņi" apr īkojumam, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes 
novads par EUR 951,85 (deviņi simti piecdesmit viens euro 85 centi) un noteikt 
lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 

1.6. Ceļam “Zari ņi (lielceļš) -Dimanti- Pūpoli- Viesīte”, Dvietes pagasts, Ilūkstes 
novads par EUR 97 924,21 (deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri 
euro 21 cents) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 

1.7. Br īvības ielai, Ilūkste, Ilūkstes novads par EUR 23 758,71 (divdesmit trīs tūkstoši 
septiņi simti piecdesmit astoņi euro 71 cents) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku  
līdz 15 gadiem; 

1.8. Laukumam pie atpūtas bāzes “Dubezers”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads par 
EUR 4 440,28 (četri tūkstoši četri simti četrdesmit euro 28 centi) un noteikt 
lietderīgās lietošanas laiku līdz 20 gadiem; 

1.9. Siltumtrases posmam no (IK-3) līdz (IK-8), Il ūkstē, Ilūkstes novads par EUR 
15 967,28 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro 28 centi) un 
palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 20 gadiem; 

1.10. 1.Šķērsielai, Ilūkstē par EUR 22 784,78 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti 
astoņdesmit četri euro 78 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi. 
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2. Iekļaut ar 2018.gada 1.decembri pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

2.1. Inženierbūvi: Apgaismojums, Jaunatnes ielā, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads   
par EUR 12 097,27 (divpadsmit tūkstoši deviņdesmit septiņi euro 27 centi) un 
noteikt  lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi; 

2.2. Būvi:  trīs piemiņas stēli Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai, Ilūkstē, Ilūkstes 
novads par EUR 24 506,39 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti seši euro 39 centi); 

2.3. Ceļa “Zari ņi (lielceļš) -Dimanti- Pūpoli- Viesīte” apr īkojumu, Dvietes pagasts, 
Ilūkstes novads par EUR 1 049,43 (viens tūkstotis četrdesmit deviņi euro 43 centi) 
un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 

2.4. Saimniecības pamatlīdzekli: afišu stendu ar aizveramām vērtnēm Ilūkstē, Ilūkstes 
novads par EUR 1 215,25 (viens tūkstotis divi simti piecpadsmit euro 25 centi) un 
noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 

2.5. Transportbūvi: Gājēju ietves Sporta – Stadiona ielu skvērā, Ilūkstē, Ilūkstes 
novads par EUR 15 208,34 (piecpadsmit tūkstoši divi simti astoņi euro 34 centi) un 
noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 

2.6. Inženierbūvi: Apgaismojums, Sporta – Stadiona ielu skvērā, Ilūkstē, Ilūkstes 
novads par EUR 5 877,27 (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro 27 
centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi. 
 

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
 


