Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.4, 7.punkts)
Talsos
28.02.2019.

Nr.111

Par parāda dzēšanu SIA “RUBIKONA”
2011.gada 21.novembrī starp Talsu novada pašvaldību un SIA “RUBIKONA”
noslēgts nomas līgums Nr. DI 32/11, ar kuru SIA “RUBIKONA” nodots nomā nekustamais
īpašums – neapdzīvojamās telpas: saimniecības ēkas daļa 60 m2 platībā, kadastra numurs
8813 004 0047, adrese Rīgas iela 43, Sabile, Talsu novads, kurš atrodas uz (ir saistīts ar)
nekustamo īpašumu – zemes gabalu 141,24 m2, adrese Rīgas 43, Sabile, Talsu novads,
kadastra numurs 8813 004 0047.
Līguma 3.1.punkts nosaka, ka nomas maksa gadā, ieskaitot PVN, ir 437,38 Ls (622,34
EUR), kura tiek maksāta proporcionāli reizi ceturksnī – 109,35 Ls (155,59 EUR).
Saskaņā ar laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēto oficiālo paziņojumu, konstatēts,
ka SIA “RUBIKONA”, reģistrācijas Nr. 41203024924, 2018.gada 16.jūlijā izslēgts no
komercreģistra (oficiālās publikācijas Nr. 2018/143.KRL27).
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 [..].
SIA “RUBIKONA” uz 2018.gada 16.jūliju bija parādā Talsu novada pašvaldībai
nomas maksu 2006,03 EUR (divi tūkstoši seši euro un 03 centi).
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 21.02.2019.
lēmumu,
Talsu novada dome nolemj:
1. Dzēst likvidētajai SIA “RUBIKONA”, reģistrācijas Nr.41203024924, parādu 2006,03 EUR
par nekustamā īpašuma – ēkas un zemes Rīgas ielā 43, Sabile, Talsu novads, nomāšanu 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.

