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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2017.gada 26.oktobrī                                                                                 Nr. 359 
                                                                                          prot. Nr.16, 13.§   

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas  un zemes nomas maksas 
dzēšanu  SIA  „PLUS PUNKTS” Ilūkstē 

                                                                                                                                                                                                                                    

 Izskatot SIA ”PLUS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003302699, juridiskā adrese Druvas iela 10, 
Ogre, nekustamā īpašuma ”Sporta iela 4 Ilūkstē” nodokļa parādu, nokavējuma naudu un zemes 
nomas maksu, un ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatēja:  
1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA ” PLUS PUNKTS”, reģistrācijas Nr. 
40003302699, juridiskā adrese Druvas iela 10, Ogre, likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu reģistra 
(04.12.2015.) un faktu, ka parāds par nekustamo īpašumu ”Sporta iela 4”, Ilūkstē ar kadastra Nr. 
4407 001 0166 un zemes nomas maksa, 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. 

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, kā arī 
ņemot vērā finanšu komitejas 23.10.2017. atzinumu (prot. Nr.13, 13.F§), ar 12 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, 
Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

           1. Dzēst likvidētā SIA ”PLUS PUNKTS”, reģistrācijas Nr. 40003302699, juridiskā adrese 
Druvas iela 10, Ogre, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 10,80, t.sk. pamatparāds zemei 
EUR 7,00 un nokavējuma nauda EUR 3,80 un zemes nomas maksu EUR 68,32 par īpašumu 
”Sporta iela 4”, Ilūkstē. 

2. Ja šajā lēmumā minētajai juridiskai personai, 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 
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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 

 


