
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2021.gada 29.martā                                                                              Nr.80 

                                                                                     prot. Nr.5, 6.§                        

 
Par nekustamā īpašuma – būves “Baltmuiža 6”, Baltmuiža,  

Eglaines pagasts, izslēgšanu no pašvaldības bilances 

 
                Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Ministru kabineta 
13.02.2018. noteikumiem Nr. 87  “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un 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 (prot. Nr.3, 7.F§)  par būvi- dzīvojamā 
māja „Baltmuiža 6“, Balmuiža, Eglaines pagastā, uzcelšanas laiks 1948.gads, kadastra apz. 
44560040204001, un  iesniegto būvinspektora atzinuma aktu: ēka ir daļēji sagruvusi, neatbilst 
Būvniecības likuma 9.panta 1. punkta prasībām, degradē vidi un ir bīstama cilvēku drošībai,  
        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 būvi - dzīvojamo māju „Baltmuiža 

6“, Balmuižā, Eglaines pagastā, uzcelšanas laiks 1948.gads, kadastra apz. 44560040204001, 

ar sākotnējo iegādes vērtību EUR 4 943,06 (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro 

06 centi), aprēķināto nolietojumu EUR 4 943,06 (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs 

euro 06 centi), atlikušo uzskaites vērtību EUR. 0,00 (nulle euro 00 centi). 

2. Augstāk minēto ēku demontēt un sakārtot teritoriju līdz 2021.gada 1.jūnijam, ievērojot 

būvniecības normatīvu prasības. 

3. Uzdot Ilūkstes novada būvvaldes vadītājam Reinim Līcim pēc ēkas nojaukšanas un 
teritorijas sakārtošanas izslēgt ēku no kadastra reģistra. 

4. Par lēmuma 1. un 2.punkta izpildi atbild Ilūkstes novada Eglaines pagasta pārvaldniece 

Marta Petrova un finanšu nodaļas grāmatvede Nellija Krimele. 

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

   

Domes priekšsēdētājs                                                                                  Stefans Rāzna 
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