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2015.gada 30.jūnijā          Nr.117 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja jautājumu par SIA „Jauna Vide.LV”, 

reģistrācijas Nr. 40003646395, (turpmāk - Parādnieks) nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts: 

1. Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2013.gada 25.aprīļa lēmumu lietā Nr. 

C27150313 Parādniekam pasludināts maksātnespējas process. 

2. 2013. gada 20. maijā Domes iesniedz kreditora prasījumu maksātnespējas procesa lietā 

un lūdz atzīt maksātnespējas administratorei parādnieka parādu līdz maksātnespējas 

pasludināšanas brīdim 23,19 EUR (16,30 Ls) apmērā par laika periodu no 02.04.2013. 

līdz 25.04.2013. 

3. Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 09.02.2015. lēmumu lietā Nr.C27150313 ir 

izbeigts Parādnieka maksātnespējas process pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 

119.pantu (15 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par kreditoru 

prasījumu segšanas plāna izpildi, nav saņemti kreditora iebildumi). 

4. Ar 12.03.2015. LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-12/42230 Parādnieks izslēgts no 

komercreģistra. 

5. Parādniekam laika periodā no 31.03.2013. līdz 22.06.2015. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu – zemi, Ūbeļu iela  Ādaži, Ādažu 

novads, kadastra Nr. 8044 011 0109, EUR 15,65 (piecpadsmit euro un 65 centi) 

apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 15,59 (piecpadsmit  euro 59 centi) un 

nokavējuma naudas EUR 0,06 (nulle euro un 6 centi). 

6. Parādniekam laika periodā no 31.03.2013. līdz 22.06.2015. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu – zemi, Ūbeļu iela 7, Ādaži, Ādažu 

novads, kadastra Nr. 8044 011 0186, EUR 3,77 (trīs euro un 77 centi) apmērā, kas 

sastāv no pamatparāda EUR 3,76 (trīs euro 76 centi) un nokavējuma naudas EUR 0,01 

(nulle euro un 1 cents). 

7. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka 

Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma 

naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam — ja 

nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no 

Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums. 

8. Savukārt iepriekš minētā panta trešā 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 ceturtā daļa, ka Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās 

http://likumi.lv/doc.php?id=5490


 

pašvaldības publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 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 un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto 

daļu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Dzēst SIA „Jauna Vide.LV”, reģistrācijas Nr. 40003646395, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu – zemi, Ūbeļu iela , Ādaži, Ādažu novadā, EUR 15,65 

(piecpadsmit euro un 65 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 15,59 

(piecpadsmit euro un 59 centi) un nokavējuma naudas EUR 0,06 (nulle euro un 6 centi). 

2. Dzēst SIA” Jauna Vide.LV”, reģistrācijas Nr. 40003646395, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu – zemi, Ūbeļu iela 7 , Ādaži, Ādažu  novadā, EUR 3,77 

(trīs euro un 77 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 3,76 (trīs euro un 76 centi) 

un nokavējuma naudas EUR 0,01 (nulle euro un 1 cents).  

3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības, kas nepieciešamas 

informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Grāmatvedības daļas vadītāja.   

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   M. Sprindžuks 


