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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 31.janvārī     Nr.11 

    (protokols Nr.1, 18.§) 
 

Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā 
Nr.779 (protokols Nr.24, 25.§) “Par 
bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu” 
 

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) 15.07.2021. lēmumu Nr.37 (protokols Nr.4, 15.§) “Par 
Valmieras novada pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas nolikuma 
apstiprināšanu”, Valmieras novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumu Nr.779 (protokols 
Nr.24, 25.§) “Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu” (turpmāk – Lēmums) un Pašvaldības 
domes pastāvīgo komiteju Kopējās sēdes 26.01.2023. atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 18 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars 
Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, 
Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, 
Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, 
nolemj: 

 
1. izteikt Lēmuma 1.pielikuma 22.rindu šādā redakcijā: 

22 /Vārds, 
Uzvārds/ 

privātpersona /Adrese/ 2022 21.10.2022. 222.21   07.12.2022. 06.13 

 
2. izteikt Lēmuma 2.pielikuma 6., 7., 8.rindu šādā redakcijā: 

6 Sabiedrība 
ar 
ierobežotu 
atbildību 
"VECTĒVS" 

44103099489 Beātes 
iela 30A, 
Valmiera, 
Valmieras 
novads 

2017-
2018;                  
2020 

zemes 
noma, telpu 
noma 

2304.48 95.10 Aktuāls 
maksātnespējas 
process no 
15.06.2020. 
Maksātnespējas 
procesa 
izbeigšanas 
datums 
03.02.2022., 
Likvidēts 
23.02.2022. 

01.830; 
06.613 

7 "Pro 
Laurus" SIA 

50103530071 Amatnieku 
iela 11, 
Auce, 
Auces 
novads 

2018 telpu noma 396.00 60.64 Likvidēts 
29.10.2020. 

06.613 

8 /Vārds, 
Uzvārds/ 

/personas 
kods/ 

/Adrese/ 2012-
2018 

komunālie 
pakalpojumi 

47.86  Aktuāls 
maksātnespējas 

06.13 



 

 
process no 
26.04.2017. 
Maksātnespējas 
procesa 
izbeigšanas 
datums 
07.02.2022. 

 
3. svītrot Lēmuma 5.pielikuma 1.rindu; 
4. aizstāt Lēmuma 5.pielikumā 86.rindā vārdus “/Vārds, Uzvārds/” ar vārdiem “/Vārds, Uzvārds/”; 
5. izteikt Lēmuma 1., 2. un 5.pielikumu jaunā redakcijā; 
6. izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“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, pansionātu, 
apsaimniekošanas un komunālo maksājumu, izglītības iestāžu mācību maksas parādus par 
kopējo summu uz 2022.gada 1.decembri 31 515,22 euro apmērā un pārmaksas 155,05 euro 
apmērā, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu;” 

7. izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
“2.sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz Komercreģistra un 
Maksātnespējas reģistra datiem par parādnieka maksātnespējas atzīšanu vai tā likvidāciju, 
atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no bilances debitoru parādus par kopējo summu uz 2022.gada 
1.decembri 4095,80 euro apjomā, saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu;” 

8. izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: 
“4.pamatojoties uz parādu piedziņas lietderību (debitora parāda summa ir mazāka nekā ar tās 
atgūšanu saistītie izdevumi) izslēgt no bilances debitoru parādus par kopējo summu uz 
2022.gada 1.decembri 204,30 euro apmērā un pārmaksas 22,66 euro apmērā, saskaņā ar 
lēmuma 5.pielikumu;” 

9. lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī. 
 
Pielikumā: 1. Bezcerīgie debitori (miruši) – iedzīvotāju īres, pansionātu, apsaimniekošanas un 

komunālo maksājumu parādi uz 8 lappusēm; 
 2. Bezcerīgie debitori pamatojoties uz Komercreģistra datiem par parādnieka 

maksātnespējas atzīšanu vai tā likvidāciju uz 2 lappusēm; 
3. Bezcerīgie debitori (komunālie maksājumi, telpu un zemes noma, reklāmas 

izvietošana), pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas 1895.pantu uz 
3 lappusēm; 

4. Bezcerīgie debitori (izglītības iestāžu mācību un uzturmaksas), pamatojoties uz 
Civillikuma 1895.pantu uz 4 lappusēm; 

5. Bezcerīgie debitori, pamatojoties uz parādu piedziņas lietderību (debitora parāda 
summa ir mazāka nekā ar tās atgūšanu saistītie izdevumi) uz 6 lappusēm. 

6.  
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 
 


