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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2020.gada 27.augustā                                                                                 Nr.202 

                                                                                     prot. Nr.12, 3.§                

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības 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) 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.19-03-A00702-000025 “Ilūkstes novada ceļu 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 3.kārta” par EUR 1 186 568,46; 

2)  Projekta rezultātā veikta Prodes pagasta ceļa posma 35-22 Gulbene-Lazdas pārbūve par 

EUR 145 982,32, Eglaines pagasta ceļa posma 56-4 Vitkušķi-Subate pārbūve par EUR 

295 035,82 un Bebrenes pagasta ceļam 44-9 Mazbleivi-Ilze  pārbūve par EUR 745 550,32. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 77.pantu, 
Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 
iestādēs”, pašvaldības 23.12.2019. noteikumiem Nr.2/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību””, Finanšu komitejas 24.08.2020. atzinumu 
(prot.Nr.9, 3.F§), ar 9 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Irēna Kūliņa), PRET 
– 1 (Kristaps Averjanovs), ATTURAS – 2 (Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), novada dome 
nolēma:  

1. Palielināt īpašumā esošās būves bilances vērtību ar  2020.gada 1.septembri: 

1.1. Ceļam "Vitkušķi - Subate", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads,  par EUR 

289 776,45 (divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši 

euro 45 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 
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1.2. Ceļa "Vitkušķi- Subate" aprīkojumam, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, par 

EUR 5 259,37 (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro 37 centi) un noteikt 

lietderīgās lietošanas laiku  10 gadi; 

1.3. Ceļam "Gulbene - Lazdas", Prodes pagasts, Ilūkstes novads,  par EUR 145 035,99 

(viens simts četrdesmit pieci tūkstoši trīsdesmit pieci euro 99 centi) un noteikt 

lietderīgās izmantošanas laiku 10 gadi; 

1.4. Ceļam “Mazbleivi - Ilze”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, par EUR 744 231,60 

(septiņi simti četrdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro 60 centi) un 

noteikt lietderīgās izmantošanas laiku 10 gadi. 

 

2. Iekļaut ar 2020.gada 1.septembri  pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

2.1. Ceļa “Gulbene - Lazdas” aprīkojumu, Prodes pagasts, Ilūkstes novads, par EUR 

946,32 (deviņi simti četrdesmit seši euro 32 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas 

laiku  10 gadi; 

2.2. Ceļa “Mazbleivi - Ilze” aprīkojumu, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, par EUR 

1 318,72 (viens tūkstotis trīs simti astoņpadsmit euro 72 centi) un noteikt lietderīgās 

lietošanas laiku  10 gadi. 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


