
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 233 
                                                                                         prot. Nr.8, 7./1§  

      

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu   

SIA „Domega” Bebrenes  pagastā 
                                                                                                                                                                                                                                           

             Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ”Senči-3”, Bebrenes pagastā, nodokļa parāda 
un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Domega”, Reģ.Nr. 41503019161, juridiskā adrese: Ilūkstes 
iela 6, Subate, Ilūkstes novads, dome konstatēja:  

1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA ”Domega”, reģistrācijas Nr. 
41503019161, juridiskā adrese Ilūkstes iela 6, Subate, Ilūkstes novads, likvidēta un izslēgta no 
Uzņēmumu reģistra (03.05.2001.) un faktu, ka parādi par nekustamo īpašumu ”Senči 3”, 
Bebrenes pagastā ar  kadastra Nr. 4444 002 0384,  uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem un ir 
dzēšami. 

          2) Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai un ceturtajai daļai, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības, kā arī attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3) Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistriem. 

 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmo, trešo un ceturto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 23.05.2016. atzinumu (prot. Nr.8, 7.&), ar 13 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, 
Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
 
1. Dzēst likvid ētā SIA ”Domega”, reģistrācijas Nr. 41503019161, juridiskā adrese Ilūkstes iela 
6, Subate, Ilūkstes novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 118,98 t.sk. pamatparāds 
EUR 89,24 un nokavējuma nauda EUR 29,74 par nekustamo īpašumu ”Senči 3”, Bebrenes 
pagastā. 

2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu un zemes 
nomas parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas 
termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 



nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā 
apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības informācijas publicēšanai 
Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda dzēšanu likumā “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājai. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 233 
                                                                                        prot. Nr.8, 7./2§  

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu   

SIA  „HANSA SILVESTERS” Pilskalnes pagastā 
                                                                                                                                                                                                                                           

             Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ”Stīgas” Pilskalnes pagastā nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas dzēšanu SIA ”HANSA SILVESTERS”, Reģ. Nr. 40003536150,  juridiskā 
adrese: Krišjāņa Barona iela  62-3, Rīga, dome  konstatēja:  

1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA ”HANSA SILVESTERS”, 
reģistrācijas Nr. 40003536150, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 62-3, Rīga, likvidēta un 
izslēgta no Uzņēmumu reģistra (12.06.2015.) un faktu, ka parādi par nekustamo īpašumu 
”Stīgas”, Pilskalnes pagastā, ar kadastra Nr. 4480 009 0033, uzskatāmi par objektīvi 
neatgūstamiem un ir dzēšami. 

          2) Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai un ceturtajai daļai, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības, kā arī attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3) Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistriem. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta pirmo, trešo un ceturto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 23.05.2016. atzinumu (prot. Nr.8, 7.&), ar 13 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, 
Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
 
1. Dzēst likvidētā SIA ”HANSA SILVESTERS”, reģistrācijas Nr. 40003536150, juridiskā adrese 
Krišjāņa Barona iela 62-3, Rīga, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 216,95 t.sk. 
pamatparāds EUR 122,75 un nokavējuma nauda EUR 94,20 par nekustamo īpašumu ”Stīgas” 
Pilskalnes pagastā. 
2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu un zemes 
nomas parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas 



termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 
nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 
tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības informācijas publicēšanai 
Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda dzēšanu likumā “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai 

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītājai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 233 
                                                                                         prot. Nr.8, 7./3§  
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu   

SIA   „PREvers” Pilskalnes pagastā 
                                                                                                                                                                     

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma  ”Parka iela 5”, Pilskalnes  pagastā,  nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas dzēšanu SIA ”PREvers”, reģ.Nr. 41503015901  juridiskā adrese: Komunālā  
iela  71, Daugavpils,  dome  konstatēja:  

1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA ”PREvers” reģistrācijas Nr. 
41503015901, juridiskā adrese Komunālā iela 71, Daugavpils, likvidēta un izslēgta no 
Uzņēmumu reģistra (07.01.2013.)  un faktu, ka parādi par nekustamo īpašumu ”Parka iela 5”, 
Pilskalnes  pagastā ar  kadastra Nr. 4480 008 0022 001, uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem 
un ir dzēšami. 

          2) Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai un ceturtajai daļai, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības, kā arī attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3) Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistriem. 

    Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta pirmo, trešo un ceturto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 23.05.2016. atzinumu (prot. Nr.8, 7.&), ar 13 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, 
Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

 
1. Dzēst likvid ētā SIA ”PREvers” , reģistrācijas Nr. 41503015901, juridiskā adrese Komunālā  
iela 71, Daugavpils, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 689,82 t.sk. pamatparāds EUR 
365,15 un nokavējuma nauda EUR 324,67 par nekustamo īpašumu ”Parka iela 5” Pilskalnes  
pagastā. 
2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu un zemes 
nomas parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas 
termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 



nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 
tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības informācijas publicēšanai 
Ilūkstes novada domes mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu likumā “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājai. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 233 
                                                                                         prot. Nr.8, 7./4§  

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu   

 „Melderis 1”- Daugavpils rajona lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība, Dvietes pagastā 
                                                                                                                                                                    

            Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma  ”Tūmāni”, Dvietes pagastā,  nodokļa parāda 
un nokavējuma naudas dzēšanu  ”Melderis 1” – Daugavpils rajona lauksaimniecības kooperatīvai 
sabiedrībai , reģ.Nr. 41503009430, juridiskā adrese: ”Tūmāni”, Dvietes pagasts, dome  konstatēja:  

1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka ”Melderis 1” – Daugavpils rajona 
lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība, reģistrācijas Nr. 41503009430, juridiskā adrese 
”Tūmāni’’, Dvietes pagasts, likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu reģistra (25.03.2004.) un faktu, 
ka parādi par nekustamajiem īpašumiem ”Tūmāni” ar kadastra Nr. 4454 007 0006”, Ezeriņi” ar 
kadastra Nr. 4454 008 0005 un ”Krasti 1” ar kadastra Nr. 4454 009 0008 Dvietes pagastā 
uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem un ir dzēšami. 

2) Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai un ceturtajai daļai, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības, kā arī attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3) Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistriem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
pirmo, trešo un ceturto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
ņemot vērā finanšu komitejas 23.05.2016. atzinumu (prot. Nr.8, 7.&), ar 13 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars 
Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps 
Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
 
1. Dzēst likvidētā ”Melderis 1” – Daugavpils rajona lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība, 
reģistrācijas Nr. 41503009430, juridiskā adrese "Tūmāni”, Dvietes pagasts, nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu EUR 337,70 t.sk. pamatparāds EUR 189,11 un nokavējuma nauda EUR 148,59 
par nekustamajiem īpašumiem ”Tūmāni”, ”Ezeriņi” un ” Krasti 1” Dvietes pagastā. 
2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu un zemes 
nomas parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas 



termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 
nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 
tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības informācijas publicēšanai 
Ilūkstes novada domes mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu likumā “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 233 
                                                                                         prot. Nr.8, 7./5§  
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu  

 SIA „Traktieris Aleksa” Il ūkstē 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ”Pļavu iela 1B” un ”Smilšu iela 1”, Ilūkstē,  
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „ Traktieris Aleksa” , Reģ.Nr. 41503020071,  
juridiskā adrese: Smilšu iela  5, Ilūkstē, Ilūkstes novads, dome konstatēja:  

1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA ” Traktieris Aleksa”, reģistrācijas Nr. 
41503020071, juridiskā adrese Smilšu iela 5, Ilūkste, Ilūkstes novads, likvidēta un izslēgta no 
Uzņēmumu reģistra (16.06.2005.) un faktu, ka parādi par nekustamo īpašumu ”Pļavu iela 1B”, 
Ilūkstē ar kadastra Nr. 41407 005 0030 un ”Smilšu iela 1” ar kadastra Nr. 4407 005 0068 
uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem un ir dzēšami. 

          2) Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai un ceturtajai daļai, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības, kā arī attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3) Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistriem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
pirmo, trešo un ceturto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
ņemot vērā finanšu komitejas 23.05.2016. atzinumu (prot. Nr.8, 7.&), ar 13 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars 
Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps 
Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

 
1. Dzēst likvidētā SIA ”Traktieris Aleksa”, reģistrācijas Nr. 41503020071, juridiskā adrese 
Smilšu iela 5, Ilūkste, Ilūkstes novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 97,35 t.sk. 
pamatparāds EUR 53,84 un nokavējuma nauda EUR 43,51 par nekustamo īpašumu ”Pļavu iela 
1B” un ”Smilšu iela 1 ”, Ilūkstē. 
2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu un zemes 
nomas parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas 
termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 



nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 
tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības informācijas publicēšanai 
Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda dzēšanu likumā “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 233 
                                                                                         prot. Nr.8, 7./6§  
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 „Latvijas īpašumi” SIA, Bebrenes pagastā 
                                                                                                                                                                                                                           

            Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ”Dukati” un ”Pelītes” Bebrenes pagastā  
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu  ”Latvijas īpašumi” SIA , Reģ.Nr. 40003693188,  
juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela  62-3, Rīga, dome  konstatēja:  

1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka ”Latvijas īpašumi” SIA, reģistrācijas Nr. 
40003693188, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 62-3, Rīga, likvidēta un izslēgta no 
Uzņēmumu reģistra (23.11.2015.) un faktu, ka parādi par nekustamo īpašumu ”Dukati”, Bebrenes  
pagastā ar  kadastra Nr. 4444 003 0088 un ”Pelītes” ar kadastra Nr. 4444 008 0131, uzskatāmi 
par objektīvi neatgūstamiem un ir dzēšami. 

          2) Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai un ceturtajai daļai, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības, kā arī attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3) Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistriem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
pirmo, trešo un ceturto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
ņemot vērā finanšu komitejas 23.05.2016. atzinumu (prot. Nr.8, 7.&), ar 13 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars 
Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps 
Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

 
1. Dzēst likvidētā ”Latvijas īpašumi” SIA, reģistrācijas Nr. 40003693188, juridiskā adrese 
Krišjāņa Barona iela 62-3, Rīga, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 263,96 t.sk. 
pamatparāds EUR 154,46 un nokavējuma nauda EUR 109,50 par nekustamo īpašumu ”Dukati” un 
”Pelītes”, Bebrenes pagastā. 

2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu un zemes 
nomas parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas 
termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 



nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 
tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības informācijas publicēšanai 
Ilūkstes novada domes mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu likumā “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā  atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


