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Nr.369

Par parāda dzēšanu SIA “SĒFL”
2005.gada 27.decembrī starp Laidzes pagasta padomi un SIA “SĒFL” noslēgts
pirkuma līgums Nr.2005/21, pamatojoties uz kuru SIA “SĒFL” no Laidzes pagasta padomes
nopirka kokmateriālus 250 m3 apjomā. Kopējā pirkuma summa – 3125,00 Ls (4446,47 EUR).
Līguma 2.1.punkts nosaka, ka desmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pircējs veic
Pārdevējam apmaksu pilnā apmērā, saskaņā ar Pārdevēja izsniegto rēķinu. Apmaksa netika
veikta.
Saskaņā ar laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēto oficiālo paziņojumu, konstatēts,
ka SIA “SĒFL”, reģistrācijas Nr. 50103137381, 2017.gada 11.jūlijā izslēgts no
komercreģistra (oficiālās publikācijas Nr. 2017/140.KRL4).
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 “SĒFL” uz 2017.gada 11.jūlijā bija parādā Talsu novada pašvaldībai 4446,47
EUR (četri tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 47 centi). Turklāt SIA “SĒFL” ir
parādā Talsu novada pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli, kopā ar nokavējuma naudu
25,73 EUR par nekustamo īpašumu “Skujiņas”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads.
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 09.05.2019.
lēmumu,
Talsu novada dome nolemj:
1. Dzēst likvidētajai SIA “SĒFL”, reģistrācijas Nr. 50103137381, parādu 4446,47 EUR
par neizpildītajām 27.12.2005. līguma Nr. 2005/21 saistībām par 250 m3 kokmateriālu
iegādi no Laidzes pagasta pārvaldes.
2. Dzēst likvidētajai SIA “SĒFL”, reģistrācijas Nr. 50103137381, nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu 18,38 EUR par nekustamo īpašumu “Skujiņas”, Ģibuļu pagasts,
Talsu novadā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai nodrošināt informācijas par parāda
dzēšanu publicēšanu Talsu novada pašvaldības mājaslapā.

Domes priekšsēdētājs

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

D.Karols

