
 
 
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2011.gada 27.oktobrī                                                                    Nr. 13., 8.& 
                                                                       Lēmums Nr. 440 
 
  Par nekustam ā īpašuma nodok ļa, komun ālo maks ājumu un vec āku iemaksu par ādiem 

 
               Izskatot finanšu un grāmatvedības nodaļas ieteikumu par nekustamā īpašuma, 
ēku un būvju nodokļa, komunālo maksājumu, vecāku iemaksu parādiem laika periodā no 
1999-2011. gadam, novada dome konstatēja, ka: 

1. Uz 2011. gada 1. oktobri debitoru par ādu saist ības   sastāda:  

1.1. Nekustam ā īpašuma nodoklis par zemi  - LVL 59 143,31: 

1.1.1. Bebrenes pagastā LVL 9 029,20; 

1.1.2. Dvietes pagastā LVL 7 975,80; 

1.1.3. Eglaines pagastā LVL 5 748,06; 

1.1.4. Ilūkstes pilsēta LVL 3 383,30; 

1.1.5. Pilskalnes pagastā LVL 14 358,21; 

1.1.6. Subates pilsētā un Prodes pagastā LVL 11 018,67; 

1.1.7. Šēderes pagastā LVL 7 630,07. 

1.2. Nekustam ā īpašuma nodoklis par ēkām un b ūvēm - LVL 25 092,42; 

1.3.Komun ālie maks ājumi  - LVL 36 220,30: 

1.3.1. Bebrenes pagastā LVL 4 667,49; 

1.3.2. Dvietes pagastā LVL 4 107,98; 

1.3.3. Eglaines pagastā LVL 10 661,41; 

1.3.4. Pilskalnes pagastā LVL 1 422,17; 

1.3.5. Subates pilsētā un Prodes pagastā LVL 14 089,38; 

1.3.6. Šēderes pagastā LVL 1 271,87. 

1.4. Vecāku iemaksas par b ērniem pirmsskolas izgl ītības iest ādē „Zvani ņš”  – LVL 

1 961,86. 

2. Ir saņemti iesniegumi ar lūgumu apstiprināt parādu atmaksas grafikus no SIA „ HANSA 
SILVESTERS” (termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa, soda naudas un 
nokavējuma naudas summa uz 13.10.2011. sastādīja LVL 108.89) un SIA „LATVIJAS 
ĪPAŠUMI” (termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa, soda naudas un 
nokavējuma naudas summa uz 13.10.2011. sastādīja LVL 199.85). 

 

 



  Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 12 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nol ēma: 
1. Uzdot p ārvalžu vad ītājiem: 

1.1. līdz 15.11.2011. rakstiski brīdināt parādniekus par esošo parādu uz 01.11.2011., 
kas jānomaksā līdz 31.12.2011., saskaņojot  brīdinājumā norādāmās parādu 
summas ar pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļu; 

1.2. līdz 10.01.2012. iesniegt pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļā pārskatu 
par parādnieku parādsaistību izpildi. 

2. Parādu neapmaksas gadījumā tiks pieņemts domes lēmums par parādu piedziņu bezstrīdu 
kārtībā. 

3. Apstiprin āt termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa, soda naudas un 
nokavējuma naudas iesniegtos atmaksas grafikus SIA „ HANSA SILVESTERS”, reģ. Nr. 
40003536150, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 62-3, Rīga, LV - 1011 un SIA „LATVIJAS 
ĪPAŠUMI” reģ. Nr. 40003693188, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 62-3, Rīga, LV - 1011, soda 
naudas un nokavējuma naudas aprēķinu saskaņojot ar Ilūkstes novada pašvaldības nodokļu 
administratori. 

4. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas  vecākai 
finansistei. 
 
 
 
Sēdes vadītājs                                                   Maigurs Krievāns                       
 

 

 

                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


