
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2021.gada 29.martā                                                                              Nr.79 

                                                                                     prot. Nr.5, 5.§                        

 
Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no 

pašvaldības bilances 

 
        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, Ilūkstes novada pašvaldības 
30.11.2020. noteikumiem Nr. 2/2020 “Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus“ un 
finanšu komitejas 25.03.2021. atzinumu par Ilūkstes kultūras un mākslas centra valdījumā 
esošajiem diviem apkures katliem un apkures katla ekonomaizeri, kuri ir nolietojušies, nav 
izmantojami; iestāde ir pieslēgta Ilūkstes pilsētas centrālajai apkures sistēmai, ar 11 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:         
 

1. Izslēgt ar 2021.gada 31.martu no pašvaldības bilances: 

1.1. Apkures katlu KVS 40, inventāra kartiņas Nr.2494, iegādes laiks 30.12.1995., ar 
sākotnējo iegādes vērtību EUR 4 061,54 (četri tūkstoši sešdesmit viens euro 54 centi), 
aprēķināto nolietojumu EUR 4 061,54 (četri tūkstoši sešdesmit viens euro 54 centi), atlikušo 
uzskaites vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

1.2. Apkures katlu UT-500 inventāra kartiņas Nr. 2495, iegādes laiks ir 30.12.1998., 
iegādes vērtība ir EUR 3 834,64 (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro 64 centi), 
aprēķināto nolietojumu EUR 3 834,64 (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro 64 
centi), atlikušo uzskaites vērtību EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

1.3. Apkures katla ekonomaizeri, inventāra kartiņas Nr. 2496, iegādes laiks ir 
30.12.1997., ar sākotnējo iegādes vērtību EUR 839,49 (astoņi simti trīsdesmit deviņi euro 
49 centi), aprēķināto nolietojumu EUR 839,49 (astoņi simti trīsdesmit deviņi euro 49 centi), 
atlikušo uzskaites 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. Par lēmuma izpildi atbild Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāja Skaidrīte Azarstarpe 

un finanšu nodaļas grāmatvede Nellija Krimele. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes pašvaldības izpilddirektorei Līgai Bukovskai.

   

Domes priekšsēdētājs                                                                                  Stefans Rāzna 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  e-pasts dome@ilukste.lv 


