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Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 27.11.2015. rīkojuma Nr. ĀND/1-

10/15/73 par "Pārskata gada slēguma inventarizāciju" un 15.12.2009. Ministru kabineta 

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

inventarizācijas komisija veica inventarizāciju un izvērtēšanu attiecībā uz Domes īpašumā un 

grāmatvedības uzskaitē esošajiem nepabeigtās būvniecības objektiem pēc stāvokļa uz 

31.12.2015. un konstatēja, ka šādi objekti izslēdzami no Domes grāmatvedības uzskaites un 

izmaksas norakstāmas izdevumos:  

1) nepabeigtās būvniecības objekts „Dadzīšu un Krastupes ielas” (PL-02213) ar vērtību 

7770,00 EUR. Tehniskā projekta izstrāde veikta 2014.gadā, tā derīguma termiņš ir divi 

gadi, būvniecība nav uzsākta, saskaņā ar Ādažu novada domes projektu uzraudzības 

komisijas 14.01.2016. protokola Nr.ĀND/1-36-3/196/2 lēmumu (turpmāk – Lēmums), 

Dadzīšu un Krastupes ielu rekonstrukcija paredzēta 2020.-2022.gadā, līdz ar to 

būvniecība ir iespējama no jauna aktualizējot tehnisko projektu; 

2) nepabeigtās būvniecības objekts „Kadagas ceļš” (PL-02444) ar vērtību 3993,00 EUR. 

Tehniskā projekta (inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas projekts) izstrāde 

ir veikta 2014.gadā, tā derīguma termiņš ir divi gadi, būvniecība nav uzsākta, saskaņā ar 

Lēmumu, Kadagas ceļa rekonstrukcija apstiprināta 2019.gadā, līdz ar to būvniecība ir 

iespējama no jauna aktualizējot tehnisko projektu; 

3) nepabeigtās būvniecības objekts „Iļķenes ceļš” (PL-02445) ar vērtību 3509,00 EUR. 

Tehniskā projekta (inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas projekts) izstrāde 

ir veikta 2014.gadā, tā derīguma termiņš ir divi gadi, būvniecība nav uzsākta, saskaņā ar 

Lēmumu, Iļķenes ceļa rekonstrukcija nav plānota, līdz ar to būvniecība ir iespējama no 

jauna aktualizējot tehnisko projektu; 

4) nepabeigtās būvniecības objekts „Mežaparka ceļš” (PL-02446) ar vērtību 10566,97 

EUR. Tehniskā projekta (inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas projekts) 

izstrāde ir veikta 2014.gadā, tā  derīguma termiņš ir divi gadi, būvniecība nav uzsākta, 

saskaņā ar Lēmumu, Mežaparka ceļa rekonstrukcija nav plānota, līdz ar to būvniecība ir 

iespējama no jauna aktualizējot tehnisko projektu; 

5) nepabeigtās būvniecības objekts „Ziemeļbullas iela” (PL-02515) ar vērtību 5082,00 

EUR. Tehniskā projekta izstrāde (inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas 

projekts) ir veikta 2014.gadā, tā derīguma termiņš ir divi gadi, būvniecība nav uzsākta, 

saskaņā ar Lēmumu, Ziemeļbullas ielas rekonstrukcija nav plānota, līdz ar to būvniecība 

ir iespējama no jauna aktualizējot tehnisko projektu; 



 

6) nepabeigtās būvniecības objekts „Inču iela” (PL-02516) ar vērtību 2623,09 EUR. 

Tehniskā projekta (inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas projekts) izstrāde 

ir veikta 2014.gadā, tā  derīguma termiņš  ir divi gadi, būvniecība nav uzsākta, saskaņā ar 

Lēmumu, Inču ielas rekonstrukcija nav plānota, līdz ar to būvniecība ir iespējama no 

jauna aktualizējot tehnisko projektu; 

7) nepabeigtās būvniecības objekts „Alderu un Kanāla ielas” (PL-02604) ar vērtību 

8181,02 EUR. Tehniskā projekta izstrāde ir veikta 2015.gadā, tā derīguma termiņš  ir divi 

gadi, būvniecība nav uzsākta, saskaņā ar Lēmumu, Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija 

nav plānota, līdz ar to būvniecība ir iespējama no jauna aktualizējot tehnisko projektu; 

8) nepabeigtās būvniecības objekts „Jaunkūlas iela” (PL-02827) ar vērtību 3166,57 EUR. 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ir veikta 2015.gadā, būvniecība nav uzsākta, 

saskaņā ar Lēmumu, Jaunkūlas ielas rekonstrukcija nav plānota. 

Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.12.2009. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

27.5.punktu, Domes 23.04.2015. iekšējo noteikumu „Grāmatvedības uzskaites kārtība” 

7.2.4.punktu, 15.02.2016. Ādažu novada pašvaldības pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās 

būvniecības inventarizācijas aktā izteikto komisijas ierosinājumu izslēgt minētos objektus no 

Ādažu novada domes grāmatvedības uzskaites, kā arī, ņemot vērā, ka jautājums 19.04.2016. tika 

izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Ādažu novada domes grāmatvedības uzskaites šādus nepabeigtās celtniecības 

objektus par kopējo summu 44891.65 EUR: 

1.1. „Dadzīšu un Krastupes ielas” (PL-02213) ar vērtību 7770,00 EUR (viens tūkstotis seši 

simti septiņdesmit astoņi euro un 99 centi); 

1.2. „Kadagas ceļš” (PL-02444), ar vērtību 3993,00 EUR; 

1.3. „Iļķenes ceļš” (PL-02445), ar vērtību 3509,00 EUR; 

1.4. „Mežaparka ceļš” (PL-02446), ar vērtību 10566,97 EUR; 

1.5. „Ziemeļbullas iela” (PL-02515), ar vērtību 5082,00 EUR; 

1.6. „Inču iela” (PL-02516), ar vērtību 2623,09 EUR; 

1.7. „Alderu un Kanāla ielas” (PL-02604), ar vērtību 8181,02 EUR; 

1.8. „Jaunkūlas iela” (PL-02827), ar vērtību 3166,57 EUR; 

2. Lēmumā minēto nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas norakstīt izdevumos. 

3. Grāmatvedības daļas vadītājai A.Vaivadei organizēt lēmuma izpildi. 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


