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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2021.gada 25.februārī                                                                              Nr.52 

                                                                                     prot. Nr.4, 6.§                        
   

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) Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 „Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” rezultātā tika  

revitalizēta pašvaldības degradētā teritorija – veikta veco būvobjektu demontāža, izbūvēts 

ceļš un laukumi, ierīkots apgaismojums Ilūkstē, Ilūkstes novadā par EUR 2 193 908,82. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. 

Nr.2, 6.F§) dotajā jautājumā,  ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 

Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, 

Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis 

Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:       

1. Iekļaut ar 2021.gada 1.martu  pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: 

1.1. Transportbūvi: 4.maija gatvi, garums 0,783 km, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes 

novads,  par EUR 378 793,36 (trīs simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti 

deviņdesmit trīs euro 36 centi) un noteikt  lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

1.2. Transportbūvi: 4.maija gatves aprīkojumu, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, 

par EUR 3 262,45 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro 45 centi) un noteikt  

lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi; 
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1.3. Būvi: Asfalta pievadceļš, garums 1,066 km, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, 

par EUR 391 784,96 (trīs simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit 

četri euro 96 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

1.4. Būvi: Asfalta laukums 1010m2, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, par EUR 

81 139,26 (astoņdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro 26 centi) 

un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

1.5. Būvi: Betona laukuma Nr.1 2517m2 izbūve “Mežlīči”, Ilūkste, Ilūkstes novads, par  

EUR  210 391,47 (divi simti desmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens euro 47 

centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

1.6. Būvi: Betona laukums Nr.2 1215m2 izbūve, “Mežlīči”, Ilūkste, Ilūkstes novads, par      

EUR 101 582,73 (viens  simts viens tūkstotis pievi simti astoņdesmit divi euro 73 

centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

1.7. Būvi: Šķembu laukums Nr.1 12400m2 izbūve, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, 

par EUR 604 509,16 (seši simti četri tūkstoši pieci simti deviņi euro 16 centi) un 

noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

1.8. Būvi: Šķembu laukums Nr.2 5572m2 izbūve, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, 

par EUR 328 794,03 (trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 

četri euro 03 centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; 

1.9. Inženierbūvi: Apgaismojums 4.maija gatvē, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, 

par EUR 93 651,40 (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro 40 

centi) un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 30gadi. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


