
 

 
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 27.febru ārī                                                                 Nr. 3., 39.& 
                                                                               Lēmums Nr.80 
 
Par Ilūkstes novada pašvald ības  bezcer īgo debitoru par ādu izsl ēgšanu no bilances 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī ņemot vērā 24.02.2014. 
finanšu komitejas atzinumu par nepieciešamību izslēgt no pašvaldības bilances bezcerīgos  
debitoru parādus, ar 13 balsīm par, pret – nav, atturas – nav,  novada dome nol ēma: 

1. Atz īt šādus šaubīgos debitoru parādus par bezcerīgiem un sastādot finanšu gada pārskatu par 
2013.gadu izslēgt no bilances: 

1.1. Prasības par iztrūkumiem -  EUR 2 324,98 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro 98 
centi)  jeb Ls 1 634,01 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit četri lati 01 santīms):  

       1.1.1. Zādzība Dvietes pagasta padomes kasē 1999.gadā  -  EUR 287,09 (divi simti 
astoņdesmit septiņi euro  09 centi) jeb Ls 201,77 (divi simti viens lats 77 santīmi);   

Pamatojums: Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības 
policijas Sēlijas nodaļas 2013.gada 10.janvāra izziņa  Nr20/18-1(3)-1594 par kriminālprocesa 
Nr.11190019099, kurš uzsākts 1999.gada 10.jūnijā, izbeigšanu sakarā ar noilgumu.     

1.1.2. Zādzība Bebrenes pagasta padomes telpās 1999.gadā – EUR 521,41 (pieci simti 
divdesmit viens euro 41 cents) jeb Ls 366,45 (trīs simti sešdesmit seši lati 45 santīmi);  

Pamatojums: 2013.gada 2.decembra Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināta tiesu 
izpildītāja R.Kučinska vēstule, kurā norādīts, ka 1999.gada krimināllietā Nr.1-9 par zaudējumu 
piedziņu no vainīgā A.Hofmaņa uz 2013.gada 2.decembri zaudējumu atlīdzība no vainīgās 
personas nav piedzīta. 

 1.1.3. Par nodarītiem zaudējumiem Pilskalnes pagasta padomei no 1996-1999 saukts pie 
kriminālatbildības  bijušais priekšsēdētājs Florians Bleidelis - EUR 1 516,48 (viens tūkstotis 
pieci simti sešpadsmit euro 48 centi) jeb Ls 1 065,79 (viens tūkstotis sešdesmit pieci lati 79 
santīmi). 

Pamatojums: Latgales apgabaltiesas 2012.gada 15.novembra tiesas spriedums, kurā norādīts, 
ka F.Bleideļa izdarītajā nodarījumā nav nozieguma sastāva. Spriedums stājās  spēkā 
2013.gada 8.janvārī. 

2. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļas galvenajai grāmatvedei. 

Sēdes vadītājs         Stefans Rāzna 

 

 
 
 



 

 
 


