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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 27.jūnij ā                                                                                             Nr. 169 
                                                                                     prot. Nr.7, 3.§    

 
Par Ilūkstes novada domes valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances 

              
             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 “ un 
27.06.2019. finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.7, 3.F§) par pašvaldības valdījumā esošajiem 
pamatlīdzekļiem siltumstacijas ēkā Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē un 17.06.2019. apsekošanas komisijas  
iesniegtajiem priekšlikumiem, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, 
Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace 
Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Izslēgt ar 2019.gada 30.jūniju no pašvaldības bilances: 

1.1.  apkures katlu UT-500, inventāra Nr. 2719, ar sākotnējo bilances vērtību 
EUR 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro 44 centi), nolietojumu EUR 711,44 
(septiņi simti vienpadsmit euro 44 centi) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 
centi); 

1.2. siltumskaitītāju SES-3, inventāra Nr. 2720, ar sākotnējo bilances vērtību 
EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi euro 29 centi), nolietojumu EUR 142,29 
EUR (viens simts četrdesmit divi euro 29 centi), un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle 
euro 00 centi); 

1.3. apkures katlu UT-500, inventāra Nr. 2721, ar sākotnējo bilances vērtību 
EUR 711.44 (septiņi simti vienpadsmit euro 44 centi), nolietojumu EUR 711,44 
(septiņi simti vienpadsmit euro 44 centi) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 
centi); 

1.4. sūkni TRIABLOC 40-12 , inventāra Nr. 2722, ar sākotnējo bilances vērtību 
EUR 71,14 (septiņdesmit viens euro 14 centi), nolietojumu EUR 71,14 EUR 
(septiņdesmit viens euro 14 centi) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 
centi); 

1.5. frekvenču pārveidotāju 18.5 kW, inventāra Nr. 2723, ar sākotnējo bilances 
vērtību EUR 213,43 (divi simti trīspadsmit  euro 43 centi),  nolietojumu EUR 213,43 
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EUR (divi simti trīspadsmit  euro 43 centi)  un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle euro 
00 centi); 

1.6. apkures katlu AST - 2.0 inventāra Nr.1769, ar sākotnējo bilances vērtību 
EUR 78 027,69 (septiņdesmit astoņi tūkstoši divdesmit septiņi euro 69 centi),  
nolietojumu EUR 78 027,69 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši divdesmit septiņi 
euro 69 centi) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

2. Augstāk minētos pamatlīdzekļus demontēt, nodot metāllūžņos un iegūtos finanšu 
līdzekļus ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā. 

3. Nodot SIA “ Ornaments” bezatlīdzības lietošanā traktoru MTZ-82 T908LA , inventāra 
Nr.2727, ar sākotnējo bilances vērtību EUR 2 134,31 (divi tūkstoši trīsdesmit četri euro 
31 cents), nolietojumu EUR 1 629,12 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit deviņi 
euro 12 centi) un atlikušo vērtību EUR 505,19 (pieci simti pieci euro 19 centi).            

4. Lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības teritorijas pārvaldes, 
apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājai Romualdai Kartašovai un 
finanšu nodaļas grāmatvedei Nellijai Krimelei. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinim 
Līcim.  

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 
 
 


