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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 26.jūnij ā                                                                                             Nr. 230 
                                                                                     prot. Nr.7, 3.§   

 
Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā 

esošo būvju izslēgšanu no bilances 
 

         Izskatot Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izziņas par būvju neesību: 

1) Nr. BIS-BV-23.1-2017-718 (17/014n) par ēkām Brīvības ielā 17, Ilūkstē, kadastra īpašuma 
Nr. 44070050048; 

2) Nr. BIS-BV-23.1-2018-131 par ēkām Pilskalnes ielā 9, Ilūkstē, kadastra īpašuma 
Nr.44070030061; 

3) Nr. BIS-BV-23.1-2017-1097 (17/025n) par ēku Liepu ielā 80, Eglainē, kadastra īpašuma 
Nr.44560070041; 

4) Nr. BIS-BV-23.1-2017-1026 (17/021n) par ēkām Skolas ielā 20, Eglainē, kadastra īpašuma 
Nr. 44560070266, kā arī izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

  būves ir nolietojušās, nojauktas, apvidū neeksistē, dzēstas no nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem: 

1) šķūnis Brīvības ielā 17, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 44070050048003;  

2) tualete Brīvības ielā 17, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 44070050048005; 

3) kūts Brīvības ielā 17, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 44070050048004; 

4) šķūnis Skolas ielā 20, Eglainē, kadastra apzīmējums 44560070266002;  

5) tualete Skolas ielā 20, Eglainē, kadastra apzīmējums 44560070266003; 

6) dzīvojamā māja Liepu ielā 80, Eglainē, kadastra apzīmējums 44560070041001; 

7) šķūnis Pilskalnes ielā 9, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 44070030061005; 

8) tualete Pilskalnes ielā 9, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 44070030061003. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un pašvaldības 26.06.2014. noteikumiem 

Nr.10/2014 „Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt 
valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus“,  kā arī ņemot vērā  finanšu 
komitejas 26.06.2018. atzinumu (prot.Nr.7, 4.F§), ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), PRET– 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
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1. Izslēgt ar 2018.gada 30.jūniju no pašvaldības bilances: 

1.1. šķūni Brīvības ielā 17, Ilūkstē, (kadastra apzīmējums 44070050048003, inventāra kartiņas Nr. 
2062, uzcelšanas laiks ir 1956 gads, kadastrālā vērtība 330,11 EUR), ar sākotnējo bilances 
vērtību 330,11 EUR (trīs simti trīsdesmit euro 11 centi), aprēķināto nolietojumu 330,11 EUR 
(trīs simti trīsdesmit euro 11 centi), atlikušo bilances vērtību 0,00 EUR (nulle euro 00 centi);  

1.2. tualeti Brīvības ielā 17, Ilūkstē, (kadastra apzīmējums 44070050048005, inventāra kartiņas 
Nr. 2063, uzcelšanas laiks ir 1956 gads, kadastrālā vērtība ir 22,77 EUR), ar sākotnējo 
bilances vērtību 22,77 EUR (divdesmit divi euro 77 centi), aprēķināto nolietojumu 22,77 
EUR (divdesmit divi euro 77 centi), atlikušo bilances vērtību 0,00 EUR (nulle euro 00 centi); 

1.3. kūti Brīvības ielā 17, Ilūkstē, (kadastra apzīmējums 44070050048004, inventāra kartiņas Nr. 
2213, uzcelšanas laiks ir 1956 gads, kadastrālā vērtība ir 321,57 EUR), ar sākotnējo bilances 
vērtību (trīs simti divdesmit viens euro 57 centi), aprēķināto nolietojumu 321,57 EUR (trīs 
simti divdesmit viens euro 57 centi), atlikušo bilances vērtību 0,00 EUR (nulle euro 00 centi); 

1.4. šķūni Skolas ielā 20, Eglainē, (kadastra apzīmējums 44560070266002, inventāra kartiņas Nr. 
20098, uzcelšanas laiks ir 1920 gads, kadastrālā vērtība ir 122,95 EUR), ar sākotnējo bilances 
vērtību 122,95 EUR (viens simts divdesmit divi euro 95 centi), aprēķināo nolietojumu 122,95 
EUR (viens simts divdesmit divi euro 95 centi), atlikušo bilances vērtību 0,00 EUR (nulle 
euro 00 centi); 

1.5. tualeti Skolas ielā 20, Eglainē, (kadastra apzīmējums 44560070266003, inventāra kartiņas Nr. 
20102, uzcelšanas laiks ir 1972 gads, kadastrālā vērtība ir 10,80 EUR), ar sākotnējo bilances 
vērtību 10,80 EUR (desmit euro 80 centi), aprēķināto nolietojumu 10,80 EUR (desmit euro 
80 centi), atlikušo bilances vērtību 0,00 EUR (nulle euro 00 centi); 

1.6. dzīvojamo māju Liepu ielā 80, Eglainē, (kadastra apzīmējums 44560070041001, inventāra 
kartiņas Nr. 20055, uzcelšanas laiks ir 1948 gads, kadastrālā vērtība ir 711,44 EUR), ar 
sākotnējo bilances vērtību 711,44 EUR (septiņi simti vienpadsmit euro 44 centi), aprēķināto 
nolietojumu 578,92 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi euro 92 centi, atlikušo bilances 
vērtību 132,52 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro 52 centi); 

1.7. šķūni Pilskalnes ielā 9, Ilūkstē, (kadastra apzīmējums 44070030061005, inventāra kartiņas 
Nr. 2084, uzcelšanas laiks ir 1978 gads, kadastrālā vērtība ir 21,34 EUR), ar sākotnējo 
bilances vērtību 21,34 EUR (divdesmit viens euro 34 centi), aprēķināto nolietojumu 21,34 
EUR (divdesmit viens euro 34 centi), atlikušo bilances vērtību 0,00 EUR (nulle euro 00 
centi); 

1.8. tualeti Pilskalnes ielā 9, Ilūkstē, (kadastra apzīmējums 44070030061003, inventāra kartiņas 
Nr. 2085, uzcelšanas laiks ir 1957 gads, kadastrālā vērtība ir 8,54 EUR), ar sākotnējo bilances 
vērtību 8,54 EUR (astoņi euro 54 centi), aprēķināto nolietojumu 8,54 EUR (astoņi euro 54 
centi),  atlikušo bilances vērtību 0,00 EUR (nulle euro 00 centi); 

2. Lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas grāmatvedei Nellijai Krimelei. 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes pašvaldības izpilddirektorei Līgai Bukovskai.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


