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20__.gada ___.______                                                            Nr.      &                         
Daugavpilī                         Lēmums Nr. 

 
Par ________ _______ debitoru parādu norakstīšanu 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27.punktu, Civillikuma 1895. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra 

noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”        
100.punktu, Daugavpils novada domes 2015. gada 14. decembra Reglamenta par 
grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Daugavpils novada pašvaldības iestādēs              

535.punktu, kas paredz gadījumus, kad tiek apstiprināta parāda piedziņas neiespējamība, 
_____ pagasta pārvaldes ziņojumu,  dome pieņem lēmumu par debitora parāda norakstīšanu, 
Daugavpils novada dome, balsojot „par”- balsis, „pret”- balsis-, „atturas”-, nolemj: 

 

      Norakstīt šādus ______________ bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta 

piedziņas neiespējamība: 

 

1. ______ __________, personas kods _____-_________, dzīvojamās telpas īres, 

apsaimniekošanas maksas, zemes un telpu nomas un komunālo maksājumu parāds 

__.___  euro apmērā, t.sk. ūdeni-  __.__  euro, kanalizāciju- __.__  euro, siltumapgādi- 

__.__  euro, atkritumiem- __.__  euro, īri- __.__  euro, apsaimniekošanu- __.__  euro, 

zemes nomu- __.___  euro, telpu nomu- __.__  euro par laika posmu no  __.__.20__.  

par dzīvokli Nr.___, ______iela __. _____ pagasts, Daugavpils novads, zemes vienību, 

telpu ar kadastra apzīmējumu ____ ___ ______, _________ pagasts, Daugavpils 

novads. 

2. . ______ __________, personas kods _____-_________, dzīvojamās telpas īres, 

apsaimniekošanas maksas, zemes un telpu nomas un komunālo maksājumu parāds 

__.___  euro apmērā, t.sk. ūdeni-  __.__  euro, kanalizāciju- __.__  euro, siltumapgādi- 

__.__  euro, atkritumiem- __.__  euro, īri- __.__  euro, apsaimniekošanu-__.__  euro, 

zemes nomu- __.___  euro, telpu nomu- __.__  euro  par laika posmu no  __.__.20__.  

par dzīvokli Nr.___, ______iela __. _____ pagasts, Daugavpils novads, zemes vienību, 

telpu ar kadastra apzīmējumu ____ ___ ______, _________ pagasts, Daugavpils 

novads. 



3. ______ __________, personas kods _____-_________, dzīvojamās telpas īres, 

apsaimniekošanas maksas, zemes un telpu nomas un komunālo maksājumu parāds 

__.___  euro apmērā, t.sk. ūdeni-  __.__  euro, kanalizāciju- __.__  euro, siltumapgādi- 

__.__  euro, atkritumiem- __.__  euro, īri- __.__  euro, apsaimniekošanu-__.__  euro, 

zemes nomu- __.___  euro, telpu nomu- __.__  euro par laika posmu no  __.__.20__.  

par dzīvokli Nr.___, ______iela __. _____ pagasts, Daugavpils novads, zemes vienību, 

telpu ar kadastra apzīmējumu ____ ___ ______, _________ pagasts, Daugavpils 

novads. 
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