
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 

2021.gada 27.maijā                                                                                      Nr.174 

                                                                                     prot. Nr.9, 1.§                        

  
    

Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances 

                
             Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskās 
personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, likuma „Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.pantu, Nolietoto transportlīdzekļu 
apsaimniekošanas likuma 6.pantu, 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 24.05.2021. finanšu komitejas atzinumu (prot. 
Nr.5, 1.§) par SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdījumā esošo pamatlīdzekli – automašīnu VW 
Sharan, tehniskā stāvokļa novērtēšanas IK Dzintars Lepa un SIA Katoms  slēdzienu: 
transportlīdzeklis nav darba kārtībā, ir dziļa virsbūves korozija, automašīna fiziski novecojusi, 
remonts nav ekonomiski lietderīgs. Vidējā tirgus vērtība 700,00 EUR, 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.  Atļaut ar 2021. gada 31.maiju SIA “Veselības centrs Ilūkste”, reģistrācijas Nr.41503014677, 
juridiskā adrese – Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, izslēgt  no bilances 
pamatlīdzekli – automašīnu VW Sharan, reģistrācijas Nr. GP 9136, šasijas/virsbūves Nr. 
WVWZZZ7MZVV037921, iegādes laiks 05.02.2016., izlaiduma gads 1997, ar sākotnējo 
bilances vērtību 6 972,07 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi eiro 07 centi), 
aprēķināto nolietojumu 6 972,07 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi eiro 07 centi) 
un atlikušo bilances vērtību 0,00 (nulle eiro 00 centi).  

2. Augstāk minēto transportlīdzekli noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā 
(CSDD), pārdot izsolē vai demontēt lietderīgās rezerves daļas un pārējo nodot utilizācijai 
nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. 

3. Iegūtos finanšu līdzekļus izmantot apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot valdes loceklei Z.Buceniecei-Zībergai. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
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