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Neatgūstamo parādu norakstīšana 

 
Norakstīt debitoru parādus pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, kur 187.punkts 

nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 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: 

 

1. SIA “BalticEco” reģ.Nr.45403024567 likvidēts 05.11.2020. (saskaņā ar datiem 

no uzņēmumu datu bāzes www.lursoft.lv). 

Telpu nomas un naudas sodi, ko uzliek pašvaldības parāda apmērs kopā – 6 122,04 

EUR: 

 D 2311 (i10140) – 1 153,93 EUR; 

 D 2311 (i21381) – 2 718,44 EUR; 

 D 2311 (i21383) – 2 249,67 EUR. 

Zemes nomas un nokavējuma naudas apmērs kopā – 11,02 EUR:   

 D 2316 – 5,51 EUR; 

 D 6020 – 5,51 EUR. 

 

2. Anna Ančeva-Grandāne p.k.180465-11718 mirusi 02.04.2019.  

Pakalpojums - autotransporta izmantošana parāda apmērs – 58,59 EUR:   

 D 2311(rēķins Nr.683 izr.02.11.2016.) –58,59 EUR. 

 

3. Antons Piļpuks p.k.240945-11705 miris 19.04.2019. 

Zemes nomas un nokavējuma naudas apmērs kopā – 0,45 EUR:   

 D 2316 – 0,26 EUR; 

 D 6020 – 0,19 EUR. 

 

4. Ludvika Stafecka p.k.180625-11718 mirusi 05.11.2017. 

Uzturēšanās izmaksas Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne” parāda apmērs 

– 77,30 EUR:   

 D 2311(rēķins Nr.346 izr.19.05.2017.) –77,30 EUR. 

 

Norakstīt pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar likumu: 

 „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  trešajai  daļai,  pašvaldību budžetos  

ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma  nodokļa  parādus,  kā  arī  ar  tiem  saistītās  

nokavējuma naudas  un  soda  naudas  šā panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  

gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības; 

 25.panta  pirmās  daļas  3.punktu, fiziskajai personai  –  nodokļu  maksātājam  –  

viņa  nāves  gadījumā,  ja  nav  iespējams  no  mantiniekiem piedzīt  nodokļu 

parādus, kā  arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma  naudas; 

 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. 

  

http://www.lursoft.lv/


1. Ivans Jakubjaks p.k.280845-11718 miris 25.02.2018.  

NĪN parāds un nokavējuma naudas apmērs kopā – 65,12 EUR:   

 D 2341 (Z 9936) – 35,45 EUR; 

 D 6010 (Z 9936) – 29,67 EUR. 

2. Anna Ančeva-Grandāne p.k.180465-11718 mirusi 02.04.2019.  

NĪN parāds un nokavējuma naudas apmērs kopā – 1,23 EUR:   

 D 2341 (Z 35112) – 0,51 EUR; 

 D 6010 (Z 35112) – 0,20 EUR; 

 D 2341 (Ē 35113) – 0,37 EUR; 

 D 6010 (Ē 35113) – 0,15 EUR. 

3. Antons Piļpuks p.k.240945-11705 miris 19.04.2019. 

NĪN parāds un nokavējuma naudas apmērs kopā – 7,08 EUR:   

 D 2341 (Z 2715) – 0,17 EUR; 

 D 6010 (Z 2715) – 0,07 EUR; 

 D 2341 (Z 2745) – 0,39 EUR; 

 D 6010 (Z 2745) – 0,16 EUR; 

 D 2341 (Z 9132) – 0,74 EUR; 

 D 6010 (Z 9132) – 0,30 EUR; 

 D 2341 (Ē 12811) – 3,75 EUR; 

 D 6010 (Ē 12811) – 1,50 EUR. 

4. Ēriks Krastiņš p.k.170336-11715 miris 24.12.2018. 

NĪN parāds un nokavējuma naudas apmērs kopā – 0,05 EUR:   

 D 2341 (Z 500026) – 0,01 EUR; 

 D 2341 (Ē 500989) – 0,03 EUR; 

 D 6010 (Ē 500989) – 0,01 EUR. 

5. Kristaps Vazdiķis p.k.170739-10728 miris 25.08.2018. 

NĪN parāds un nokavējuma naudas apmērs kopā – 19,76 EUR:   

 D 2341 (Z 12831) – 10,20 EUR; 

 D 6010 (Z 12831) – 9,56 EUR. 

6. SIA “Lininvest” reģ.Nr.40003804158 likvidēts 21.05.2019. (saskaņā ar datiem no 

uzņēmumu datu bāzes www.lursoft.lv). 

NĪN parāds un nokavējuma naudas apmērs kopā – 10 089,06 EUR:   

 D 2341 (Z 2295) – 1 625,15 EUR; 

 D 6010 (Z 2295) – 766,65 EUR; 

 D 2341 (Ē 2559) – 5 306,37 EUR; 

 D 6010 (Ē 2559) – 2 390,89 EUR. 

7. SIA RS87 reģ.Nr.50103546621 likvidēts 09.01.2017. (saskaņā ar datiem no 

uzņēmumu datu bāzes www.lursoft.lv). 

NĪN parāds un nokavējuma naudas apmērs kopā – 904,21 EUR:   

 D 2341 (Ē 23836) – 680,36 EUR; 

 D 6010 (Ē 23836) – 223,85 EUR. 

 

 

Maksājumu parādi norādīti uz 13.11.2021. Dzēšot  nekustamā  īpašuma  nodokļa  parādu, nodokļa  

parāda  apmērs  uz  dzēšanas  brīdi  ir  pieaudzis  atbilstoši  Latvijas  Republikas  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  procenti  par  katru  nokavēto  dienu,  dzēst  nodokļa  

parāda  pilnu apmēru, tai skaitā  pieaugušo nokavējuma  naudas  apmēru. 

 

 

Grāmatvede  (personiskais paraksts)              E.Suhačeva 

 

 
E.Suhačeva 
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