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Nr.506
(prot.Nr.20, 17.punkts)

Par nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu norakstīšanu no bilances
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļa, veicot
nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu pārbaudi, konstatēja, ka no bilances ir nepieciešams izslēgt
šādu objektu izmaksas:
1. Ceļa uz kompleksu Jumpravas pagastā (kad.Nr.74480020801) renovācijas uzkrātās
izmaksas –5037,23 EUR apmērā. Tika noskaidrots, ka Būvniecības informācijas sistēmā
(BIS) ir atvērta lieta BIS-20594-211 un izsniegta būvatļauja BIS/BV-4,5-2016-583(Nr.89).
Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš noteikts 15.11.2018. Zemes īpašnieks
(privātpersona) nesaskaņoja būvprojektu, līdz ar to būvatļaujā izvirzītie projektēšanas
nosacījumi netika izpildīti, projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš ir beidzies un
būvprojekts nav akceptēts.
2. Meliorācijas sistēmas atjaunošana zemes īpašumā “Viļņi1”. Uzkrātās izmaksas –
2552,63 EUR apmērā. Tika noskaidrots, ka VSIA “Meliorprojekts” 02.01.2014. ar
pieņemšanas -nodošanas aktu Nr.2-2014, pašvaldībai nodeva Lielvārdes novada Jumpravas
pagasta zemes īpašuma “Viļņi1” meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas tehnisko projektu.
Projekta derīguma termiņš ir beidzies. Darbi nav uzsākti.
3. Jumpravas estrādes renovācijas uzkrātās izmaksas – 6005,50 EUR apmērā. Tika
noskaidrots, ka SIA “MMPB” 19.10.2015. ar pieņemšanas- nodošanas aktu par 28.04.2014.
līguma Nr.BP-11-4/14 noteikto darbu izpildi, pašvaldībai nodeva Jumpravas estrādes
renovācijas projektu. Projekta derīguma termiņš ir beidzies. Darbi nav uzsākti.
Lai sakārtotu pašvaldības nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 8.augusta
noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 77.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
27.5.apakšpunktu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.

2.

3.

Izslēgt no bilances šādu nepabeigtās celtniecības objektu uzkrātās izmaksas:
1.1. Ceļa uz kompleksu Jumpravas pagastā (kad.Nr.74480020801) renovācijas
uzkrātās izmaksas – 5037,23 EUR;
1.2. Meliorācijas sistēmas atjaunošanas zemes īpašumā “Viļņi1” atjaunošanas
uzkrātās izmaksas – 2552,63 EUR;
1.3. Jumpravas estrādes renovācijas uzkrātās izmaksas – 6005,50 EUR.
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības
nodaļas vadītājam nodrošināt minēto objektu uzkrāto izmaksu izslēgšanu no pašvaldības
bilances.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora
pienākumu izpildītājam.
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