
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 23.februārī         Nr.28 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja jautājumu par maksātnespējīgas fiziskās 

personas E.D. (turpmāk - Parādniece) nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) 2010.gada 20.janvārī Dome pieņēma lēmumu Nr. 01-28/8 par termiņā nenomaksātā 

nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) un nokavējuma naudas piedziņu no 

Parādnieka bezstrīdus kārtībā 174,17 EUR (122,41 Ls) apmērā par 2007.gadu, 

2008.gadu un 2009.gadu. No 01.07.2011. zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša 

paziņojuma izpildu lietā Nr. 137/50-2010, minētais lēmums ir izpildīts. 

2) 2011.gada 26.jūlijā Dome izdeva izpildrīkojumu Nr. 05-24/63 par termiņā 

nenomaksātā NĪN un nokavējuma naudas piedziņu no Parādnieka bezstrīdus kārtībā 

134,48 EUR (94,51 Ls) apmērā par 2010.gadu, kā arī 2011.gada 1. un 2. ceturksni. Ar 

28.01.2016. zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildausa lēmumu Nr.00839/006/2016-NOS 

izpildu lieta Nr.00792/066/2011, kas tika ierosināta pamatojoties uz minēto 

izpildrīkojumu, ir izbeigta, pamatojoties uz Padomes 29.05.2000. Regulas (EK) Nr. 

1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Regula) 4.panta otro daļu, 

17.panta pirmo daļu un Civilprocesa likuma 563.pantu. 

3) No Parādnieces 2016.gada 11.janvāra iesnieguma izriet, ka tai 2014.gada 13.maijā 

Londonas Augstākajā tiesā, Lielbritānijā, pasludināta maksātnespēja. Dome kreditora 

prasījumu maksātnespējas lietā nav iesniegusi nesamērīgi lielo izdevumu dēļ attiecībā 

uz parāda apmēru pārrobežu maksātnespējas procesa ietvaros, , bet kā izriet no 

Parādnieces sniegtās informācijas, NĪN parāds Domei ir iekļauts Parādnieces saistību 

sarakstā.  

4) No 2015.gada 5.oktobra Lielbritānijas Augstākās tiesas izziņas lietā Nr.1975/2014 par 

atbrīvojumu no bankrota izriet, ka Parādniece ir atbrīvota no bankrota 2015.gada 

13.maijā.  

5) Parādnieces atlikušais NĪN parāds 23.02.2016. par nekustamo īpašumu - zemi, 

(adrese), kadastra Nr. X, ir 256,55 EUR (divi simti piecdesmit seši euro un 55 centi), 

kas sastāv no pamatparāda 160,49 EUR (viens simts sešdesmit euro un 49 centi) un 

nokavējuma naudas 96,06 EUR (deviņdesmit seši euro un 06 centi).  

Regulas 16.panta 1.punkts nosaka, ka visus nolēmumus, kas sāk maksātnespējas procedūru, 

ko izdara dalībvalsts tiesa, kurai ir piekritība saskaņā ar 3.pantu, atzīst visās citās dalībvalstīs 

no brīža, kad tie stājas spēkā procedūras sākšanas valstī.  

Regulas 17.panta 1.punkts nosaka, ka nolēmumam, ar ko sāk 3.panta 1.punktā minēto 

procedūru bez turpmākām formalitātēm, ir tādas pašas sekas visās citās dalībvalstīs, kā 

saskaņā ar tiesību aktiem procedūras sākšanas valstī, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi 

un ciktāl šajā citā dalībvalstī nav sākta 3.panta 2.punktā minētā procedūra. 



 

Ņemot vērā, ka Regula ir saistoša arī Latvijas Republikai, bet kā izriet no Parādnieces 

sniegtās informācijas un pievienotiem dokumentiem, tā ir atbrīvota no atlikušajām saistībām, 

t.sk. NĪN parāda Domei, kā arī to, ka izpildu lietvedība, kas uzsākta pamatojoties uz 

26.07.2011. Domes izdoto izpildrīkojumu Nr.05-24/63 par administratīvā akta piespiedu 

izpildi, ir izbeigta, NĪN parāds ir norakstāms. 

Maksātnespējas likuma 164.panta pirmā daļa nosaka, ka, ja parādnieks veicis fiziskās 

personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās 

minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par 

dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.  

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldību 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 

pašvaldības, un Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē 

savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav 

noteikts citādi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo un ceturto daļu, 

Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un 

atbalstīts Finanšu komitejā 16.02.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Dzēst E.D., (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 256,55 EUR (divi simti 

piecdesmit seši euro un 55 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda 160,49 EUR (viens 

simts sešdesmit euro un 49 centi) un nokavējuma naudas 96,06 EUR (deviņdesmit seši 

euro un 06 centi) par nekustamo īpašumu – zemi, (adrese). 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodokļu administratoram veikt darbības informācijas 

publicēšanai Ādažu novada domes mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – grāmatvedības daļas vadītājs.   

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   M. Sprindžuks 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=83023

