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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja jautājumu par akciju sabiedrības “GP-

ĀDAŽI”, reģistrācijas Nr.40003144120 (turpmāk - Parādnieks), nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) 2012.gada 9.oktobrī Dome izdeva izpildrīkojumu Nr.ADM/5-24/12/224 par 

administratīvā akta piespiedu izpildi no Parādnieka 2295,70 EUR (1613,43 Ls) apmērā 

par 2011.gada 1. eturksni. Izpildrīkojums netika izpildīts. 

2) Ar Limbažu rajona tiesas 24.11.2014. spriedumu lietā Nr.C33516313 tika izbeigta 

Parādnieka darbība.  

3) Ar LR Uzņēmumu reģistra 03.02.2016. lēmumu Nr. 6-12/18684 Parādnieks ir izslēgts no 

komercreģistra. 

4) Sākot ar 2011.gada 1.ceturksni Parādniekam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds 481,26 EUR (četri simti astoņdesmit viens euro un 26 centi) apmērā, ko veido 

pamatparāds 242,63 EUR (divi simti četrdesmit divi euro, 63 centi) un nokavējuma nauda 

238,63 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi euro un 63 centi) par nekustamo īpašumu – zemi 

“Jaunkūlas 1”, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 010 0095. 

5) Sākot ar 2011.gada 1.ceturksni Parādniekam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds 3767,87 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro un 87 centi) 

apmērā, ko veido pamatparāds 1899,61 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit 

deviņi euro, 61 cents) un nokavējuma nauda 1868,26 EUR (viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit astoņi euro un 26 centi) par nekustamo īpašumu – ēkām “Jaunkūlas – 1”, 

Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 010 0095. 

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. 

Minētā 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 pašvaldība. 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 jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 16.08.2016., Ādažu 

novada dome 

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

1. Dzēst akciju sabiedrības “GP-ĀDAŽI”, reģistrācijas Nr.40003144120, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu 481,26 EUR (četri simti astoņdesmit viens euro un 26 centi) 

apmērā, ko veido pamatparāds 242,63 EUR (divi simti četrdesmit divi euro un 63 centi) 

un nokavējuma nauda EUR 238,63 (divi simti trīsdesmit astoņi euro un 63 centi) par 

nekustamo īpašumu – zemi “Jaunkūlas -1”, Ādaži, Ādažu novads. 

2. Dzēst akciju sabiedrības “GP-ĀDAŽI”, reģistrācijas Nr.40003144120, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu 3767,87 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro 

un 87 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 1899,61 EUR (viens tūkstotis astoņi simti 

deviņdesmit deviņi euro un 61 cents) un nokavējuma nauda EUR 1868,26 (viens tūkstotis 

astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 26 centi) par nekustamo īpašumu – ēkām 

“Jaunkūlas -1”, Ādaži, Ādažu novads. 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodokļu administratoram veikt darbības informācijas 

publicēšanai Ādažu novada domes mājaslapā par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Grāmatvedības daļas vadītājs.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  M. Sprindžuks 

 


