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Nr.23

Par parāda dzēšanu SIA “Double L”
2014.gada 2.maijā starp Talsu tautas namu un SIA “Double L” noslēgts nomas līgums
Nr. N-14-29, ar kuru SIA “Double L” tika iznomāta Talsu tautas nama lielā zāle cirka
programmas “Planet of neon” rīkošanai laikā no 2014.gada 2.maija plkst.18:00 līdz
plkst.20:00.
Līguma 4.1.punkts nosaka, ka nomas maksa noteikta 10% apmērā no kopējiem minētā
koncerta biļešu ienākumiem (+PVN). Par nomas maksas kavējumu tiek maksāts līgumsods
0,5% apmērā no līgumā norādītās summas par katru nokavēto dienu.
2014.gada 14.maija rēķins Nr.1555 netika samaksāts un uz šo brīdi SIA “Double L” ir
parādā Talsu novada pašvaldībai 239,64 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro un 64 centi).
Saskaņā ar laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēto oficiālo paziņojumu, konstatēts,
ka SIA “Double L”, reģistrācijas Nr. 40103550610, 2018.gada 24.maijā izslēgts no
komercreģistra (oficiālās publikācijas Nr. 2018/104.KRL78).
Civillikuma 1405.pants nosaka, ka, lai darījumam būtu tiesīgs spēks, ir vajadzīgs, lai
tā dalībniekiem būtu tiesībspēja un rīcībspēja šā darījuma taisīšanai; pretējā gadījumā
darījums nav spēkā. Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktā noteikts, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
iestājies parāda piedziņas noilgums, izslēdz no uzskaites [..].
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1405.pantu, Ministru
kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta
iestādēs” 187.punktu, ņemot vērā Talsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2019.
lēmumu,
Talsu novada dome nolemj:
1. Dzēst likvidētajai SIA “Double L”, reģistrācijas Nr.40103550610, parādu 239,64 EUR par
Talsu tautas nama lielās zāles iznomāšanu cirka programmas “Planet of neon” rīkošanai laikā
no 2014.gada 2.maija plkst.18:00 līdz plkst.20:00 no Talsu novada pašvaldības.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai nodrošināt informācijas par parāda
dzēšanu publicēšanu Talsu novada pašvaldības mājaslapā.
Domes priekšsēdētājs

D.Karols

Jansone 63232119
evita.jansone@talsi.lv
Lēmumu nosūtīt:
1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
2) Juridiskajai nodaļai;
3) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai.

