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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja jautājumu par SIA “AMNIKONUS”, 

reģistrācijas Nr.44103054648 (turpmāk - Parādnieks) nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) 2011.gada 10.oktobrī Dome izdeva izpildrīkojumu par administratīvā akta piespiedu 

izpildi Nr.05-24/133 par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un 

nokavējuma naudas 1272,22 EUR (894,12 Ls) apmērā piedziņu no Parādnieka 

bezstrīdus kārtībā par 2010.gadu un 2011.gada I, II un III ceturksni par ½ domājamo 

daļu no nekustamā īpašuma – ēkām „Jaunieļi”, Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – 

Īpašums). No zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildausa 2014.gada 2.septembra 

paziņojuma Nr.05383/066/2014-NOS izriet, ka minētais izpildrīkojums izpildīts. 

2) 2012.gada 16.aprīlī, pamatojoties uz zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas 

pieprasījumu, Dome izdeva izpildrīkojumu par administratīvā akta piespiedu izpildi 

Nr.ADM/5-24/12/56 par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un 

nokavējuma naudas piedziņu 266,94 EUR (187,61 Ls) apmērā no Parādnieka 

bezstrīdus kārtībā par 2011.gada IV ceturksni par ½ domājamo daļu no Īpašuma. No 

zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones 2014.gada 2.septembra paziņojuma 

Nr.03281/039/2014-NOS izriet, ka minētais izpildrīkojums ir izpildīts. 

3) 2014.gada 19.novembrī Dome izdeva izpildrīkojumu par administratīvā akta piespiedu 

izpildi Nr.ADM/5-24/14/267 par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un 

nokavējuma naudas piedziņu 2081,42 EUR apmērā no Parādnieka bezstrīdus kārtībā 

par 2012.gadu, 2013.gadu un 2014.gada I, II un III ceturksni par ½ domājamo daļu no 

Īpašuma.  

4) No LR Uzņēmumu reģistra 30.09.2015. lēmuma Nr.18-10/179897 izriet, ka 

Parādnieks izslēgts no komercreģistra. 

5) Parādniekam, laika periodā no 31.03.2012. līdz 22.12.2015., ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds 3283,30 EUR (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro un 

30 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda 2580,16 EUR (divi tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit euro un 16 centi) un nokavējuma naudas 703,14 EUR (septiņi simti trīs 

euro un 14 centi) par ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – ēkām, “Jaunieļi”, 

Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 005 0055 001, 8044 005 0055 002, 8044 005 

0055 003, 8044 005 0055 004, 8044 005 0055 005, 8044 005 0055 006, 8044 005 

0055 007, 8044 005 0055 008, 8044 005 0055 009, 8044 005 0055 010, 8044 005 

0055 011, 8044 005 0055 012, 8044 005 0055 013, 8044 005 0055 014, 8044 005 

0055 015, 8044 005 0055 016, 8044 005 0055 017, 8044 005 0055 018, 8044 005 

0055 19. 
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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, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, 

nodokļu maksātājam iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

Iepriekš minētā panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaitāmā 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš pašvaldība un Valsts ieņēmumu 

dienests, vai pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā  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, kā arī to, ka 15.12.2015. jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Dzēst SIA ”AMNIKONUS”, reģistrācijas Nr.44103054648, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu 3283,30 EUR (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro un 30 centi) apmērā, 

kas sastāv no pamatparāda 2580,16 EUR (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro un 16 

centi) un nokavējuma naudas 703,14 EUR (septiņi simti trīs euro un 14 centi) par ½ 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma – ēkām, “Jaunieļi”, Ādaži, Ādažu novadā. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodokļu administratoram veikt darbības informācijas 

publicēšanai Ādažu novada domes mājaslapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Grāmatvedības daļas vadītājs.   

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks P.Balzāns 

http://likumi.lv/doc.php?id=5490
http://likumi.lv/doc.php?id=83023
http://likumi.lv/doc.php?id=83023

