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2021.gada 30.decembrī       Nr.610 
          (protokols Nr.18, 51.§) 

 
Par bezcer īgo debitoru par ādu norakst īšanu 
 

Pamatojoties uz Likuma “Par grāmatvedību”, likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 
Ministru kabineta.13.02.2018. noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 
iestādēs” 187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa pēc tiesību aktiem ir neiespējama, jo 
parādnieks ir likvidēts vai miris, vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos 
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, Valmieras novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 15.07.2021. lēmumu Nr.37 (protokols Nr.4, 15.§) “Par 
Valmieras novada pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas nolikuma 
apstiprināšanu”, Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 16.12.2021. atzinumu.  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, 
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

 
1. pamatojoties uz informāciju no Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par 

personu miršanas reģistrācijas faktu un faktu, ka nav iespējams parādu piedzīt no 
mantiniekiem, atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no uzskaites iedzīvotāju īres, 
apsaimniekošanas un komunālo maksājumu, izglītības iestādes mācību maksas parādus par 
kopējo summu uz 2021.gada 1.decembri 12702,70 euro apjomā saskaņā ar lēmuma 
1.pielikumu; 

2. sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz Komercreģistra un 
Maksātnespējas reģistra datiem par parādnieka maksātnespējas atzīšanu vai tā likvidāciju, 
atzīt par bezcerīgiem un norakstīt no bilances debitoru parādus ar kopējo summu uz 
2021.gada 1.decembri 1806,13 euro apjomā saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu; 

3. sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas 
1895.pantu, atzīt par bezcerīgiem debitoriem un norakstīt no bilances komunālo maksājumu, 
pansionāta pakalpojumu, telpu, zemes nomas maksas, izglītības iestāžu mācību un 
uzturmaksas, dienesta viesnīcas īres maksas parādus par kopējo summu uz 2021.gada 
1.decembri 15413,88 euro apjomā saskaņā ar lēmuma 3. un 4.pielikumu; 

4. sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas 
1895.pantu, atzīt par bezcerīgiem debitoriem un norakstīt no bilances zemes nomas 
pārmaksas par kopējo summu uz 2021.gada 1.decembri 5,37 euro apjomā saskaņā ar 
lēmuma 5.pielikumu; 

5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības 
administrācija” struktūrvienības “Grāmatvedības nodaļa” vadītājai, galvenajai grāmatvedei. 

 
Pielikumā: 1. Bezcerīgie debitori (miruši) – iedzīvotāju īres, apsaimniekošanas un komunālo 

maksājumu, izglītības iestādes mācību maksas parādnieki (miruši) uz 2 lappusēm; 
 2. Bezcerīgie debitori, pamatojoties uz Komercreģistra datiem par parādnieka 

maksātnespējas atzīšanu vai tā likvidāciju uz 1 lappuses; 



3. Bezcerīgie debitori – komunālo maksājumu, pansionāta pakalpojumu, telpu, 
zemes nomas maksas parādi, pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas 
1895.pantu uz  4 lappusēm; 

4. Bezcerīgie debitori – izglītības iestāžu mācību un uzturmaksas, dienesta viesnīcas 
īres maksas parādi, pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas 1895.pantu uz 
4 lappusēm; 

5. Bezcerīgie debitori ‒ (miruši) ‒ zemes nomas pārmaksas uz 1 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 
 


