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2019.gada 11.martā
sēdes protokols Nr.3; 3.§

Par komunālo pakalpojumu pārmaksas dzēšanu un ieskaitīšanu pašvaldības
budžetā
(ziņo V. Tirzmalis, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Civillikuma 1401.pantā ir noteikts saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata
vienai personai - parādniekam - jāizdara par labu otrai - kreditoram - zināma darbība, kam ir
mantiska vērtība un 1402.pants paredz, ka saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma,
vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.
Saskaņā ar Civillikuma 1893.pantu saistību tiesības izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
pienācīgi neizlieto likuma noteiktā noilguma termiņā, savukārt 1895.pants nosaka, ka visas
saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav
likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites.
Ņemot vērā minēto Jaunpiebalgas novada domes Grāmatvedība ir sagatavojusi
sarakstu ar nekustamā īpašuma īpašnieku pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli, kurš triju
gadu laikā nav pieprasīts novirzīšanai kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai.
Pamatojoties uz Civillikuma 1893., 1895., 1902., 1905.pantu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot, “par” 7
deputāti – Laimis Šāvējs, Lolita Zariņa, Aija Sila, Madara Intenberga, Ilva Grauze, Dainis
Šulcs, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
1. Dzēst un ieskaitīt pašvaldības budžetā pārmaksāto komunālo maksājumu par
šādu nekustamo īpašumu šādā apmērā:

Nekustamā Īpašuma adrese

dzēsts
Kopā, summa, EUR

Personas
vārds,
uzvārds,
personas kods
dzēsts

Pašvaldības
budžetā
ieskaitāmā
summa, EUR
3,34
3,34

2. Publicēt Jaunpiebalgas novada domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
informāciju par komunālo maksājumu pārmaksas dzēšanu.
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Laimis Šāvējs

