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25. 

Par atlikušo smilts un smilts-grants krājumu atradnē „Gramzda I”,  īpašumā 

„Gramzdas karjers”   I iecirknī  Gramzdas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu 

pašvaldības bilancē 

___________________________________________________________________________ 

 

Pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 

15.12.2009.noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti”  18.punkta 18.1.apakšpunktu,kas nosaka, ka „ 18. Ilgtermiņa ieguldījumu, izņemot 

mežaudzes, novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, 

pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija vai minētie speciālisti, izmantojot 

vispāratzītas vērtēšanas metodes vai šo noteikumu 32., 33., 34. un 35.punktā minētās metodes, 

novērtē ieguldījumu vai apstiprina ieguldījuma vērtību, ja tā ir zināma, šādos gadījumos: 

18.1. iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu;” Priekules novada, 

Gramzdas pagasta, „Gramzdas karjers”  pieaicinātā   Nekustamo īpašumu „Latio” 25.05.2015. 

novērtējumu „ Par īpašuma Priekules novadā, Gramzdas pagastā, „Gramzdas karjers” 

nosacīti atdalītās daļas novērtēšanu”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, 

Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, 

Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; 

Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē smilts-grants krājumus 

122 840 m³ kopapjomā un smilts krājumus 62 680 m³ apjomā , kas atrodas Priekules 

novadā, Gramzdas pagastā, „Gramzdas karjers”, kadastra numurs 6458 001 0354, zemes 

īpašumā  nosacīti atdalītajā daļā  5.039 ha platībā ,  ar vērtību  EUR 89 500 (astoņdesmit 

deviņi tūkstoši pieci simti EUR)  

2. Atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļa. 

http://likumi.lv/doc.php?id=202636#p32
http://likumi.lv/doc.php?id=202636#p33
http://likumi.lv/doc.php?id=202636#p34
http://likumi.lv/doc.php?id=202636#p35


3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Pielikumā :  

Akts “ Par atlikušo smilts un smilts-grants krājumu atradnē „Gramzda I”,  īpašumā 

„Gramzdas karjers”   I iecirknī  Gramzdas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības 

bilancē”  

Lēmums izsūtāms : 

1 eks. Finanšu nodaļai; 

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                        A.Cīrulis 

 


