
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2021.gada 15.jūnijā                                                                                        Nr.218 

                                                                                     prot. Nr.10, 9.§                        

  
Par izlīgumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama lietvedībā esošajā 

apvienotajā administratīvajā lietā Nr. A420251416 

 
           Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.panta otro daļu, Administratīvās 
apgabaltiesas 2021.gada 3.februāra spriedumu lietā Nr.A420206716 un                                                                        
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” 2021.gada 26.aprīļa izlīguma piedāvājumu 
administratīvajā lietā Nr. A420251416, ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Ilvars Ķīsis), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:           

  
1. Pieņemt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” izlīguma piedāvājumu 

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama lietvedībā esošajā apvienotajā 

administratīvajā lietā Nr. A420251416, kas ierosināta, pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “LatRosTrans” pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru 

vairākām pašvaldībām, tai skaitā Ilūkstes novada pašvaldībai, tiktu uzlikts par pienākums 

pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par inženierbūvēm par 2013., 2014.un 2015.gadu un 

atmaksāt pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli par norādītajiem gadiem. 

2. Pilnvarot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Bukovsku parakstīt izlīgumu ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” par lietvedības izbeigšanu administratīvajā 

lietā Nr. A420251416. 

3. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 

44900060074002, 44900060074005  un 44900060074006 pārrēķinu par 2013., 2014. un 

2015.gadu atbilstoši Valsts zemes dienesta pārrēķinātajām vēsturiskajām kadastrālajām 

vērtībām par 2013., 2014. un 2015.gadu, saskaņā ar Administratīvās apgabaltiesas 2021.gada 

3.februāra spriedumu lietā Nr.A420206716. 

4. Atmaksāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” pārmaksāto nekustamā īpašuma 

nodokli 37 723,20 euro apmērā un nokavējuma naudu, kas aprēķināta pamatojoties uz likuma 

“Par nodokļiem un nodevām” 28.panta otro daļu. 

5. Līdz ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 30.jūnija Ilūkstes novada 

domes lēmumu Nr.280 (prot.Nr.9,8.&) “Par nekustamā īpašuma nodokli SIA “LatRosTrans”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
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ILŪKSTES NOVADA DOME 
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