
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 22.oktobrī                                             Nr.203  

 

Par SIA “GENESIS-INVEST” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Ādažu novada dome izskatīja jautājumu par SIA GENESIS-INVEST (turpmāk – 

Parādnieks) nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) parāda dzēšanu.   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440882  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 0,155 ha (kadastra Nr. 80440050461) reģistrēta uz Parādnieka vārda, bet 

īpašuma tiesības uz zemi Elīzes ielā 1, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 1) ir reģistrētas uz domes vārda. 

2. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440889  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 0,2451 ha (kadastra Nr. 80440050462) reģistrēta uz Parādnieka vārda, bet 

īpašuma tiesības uz zemi Elīzes ielā 3, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 2) ir reģistrētas uz domes vārda. 

3. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440893  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi  0,2319 ha (kadastra Nr. 80440050463) reģistrēta uz Parādnieka vārda, bet 

īpašuma tiesības uz zemi Lindas ielā 1, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 3) ir reģistrētas uz domes vārda. 

4. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000356620 izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2007.gada 17.maija līdz 

2016.gada 13.septembrim (nostiprināta īpašuma tiesība uz zemes nomas laiku), uz 

ekspluatācijā nenodotu dzīvojamo māju (kadastra Nr. 8044 005 0349 001). Īpašuma 

tiesība reģistrēta uz Parādnieka vārda un īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas uz zemes 

nomas laiku, dzīvojamā māja atrodas Lindas ielā 2, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – 

Nekustamais īpašums 4). 

5. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440895 izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 0,2412 ha (kadastra Nr. 80440050459) bija reģistrēta uz Parādnieka vārda, 

bet īpašuma tiesības uz zemi Lindas ielā 2, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 5) ir reģistrētas uz domes vārda. 

6. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440898  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 
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2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 0,1558 ha (kadastra Nr. 80440050464) bija reģistrēta uz Parādnieka vārda, 

bet īpašuma tiesības uz zemi Lindas iela 3, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 6) ir reģistrētas uz domes vārda. 

7. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000356617 izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2007.gada 17.maija līdz 

2016.gada 23.septembrim (nostiprināta īpašuma tiesība uz zemes nomas laiku), uz 

ekspluatācijā nenodotu dzīvojamo māju (kadastra Nr. 8044 005 0349 002). Īpašuma 

tiesība reģistrēta uz Parādnieka vārda un īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas uz zemes 

nomas laiku,  dzīvojamā māja atrodas Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – 

Nekustamais īpašums 7). 

8. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440915  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 0,2498 ha (kadastra Nr. 80440050460) bija reģistrēta uz Parādnieka vārda, 

bet īpašuma tiesības uz zemi Lindas iela 4, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 8) ir reģistrētas uz domes vārda. 

9. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440917  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 0,2574 ha (kadastra Nr. 80440050465) reģistrēta uz Parādnieka vārda, bet 

īpašuma tiesības uz zemi Lindas iela 5, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 9) ir reģistrētas uz domes vārda. 

10. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000440919  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 0,2472 ha (kadastra Nr. 80440050466) bija reģistrēta uz Parādnieka vārda, 

bet īpašuma tiesības uz zemi Lindas iela 6, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 10) ir reģistrētas uz domes vārda. 

11. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000246915  izdrukas (aplūkots 07.08.2019.) izriet, ka no 2003.gada 9.oktobra līdz 

2016.gada 18.decembrim (nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabala daļu), nomas 

tiesība uz zemi 5,84 ha (kadastra Nr. 80440050349) bija reģistrēta uz Parādnieka vārda, 

bet īpašuma tiesības uz zemi “Vējšalkas”, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Nekustamais 

īpašums 11) ir reģistrētas uz domes vārda. 

12. 2013.gada 15.janvārī dome izdeva izpildrīkojumu par administratīvā akta piespiedu izpildi 

Nr. ADM/5-24/13/22  par parāda piedziņu no Parādnieka 1068,70 Ls (1520,62  EUR) 

apmērā par 2009., 2010. gadu un 2011. gada I. un II. ceturksni. Izpildrīkojums nav 

izpildīts un parāds nav samaksāts. 

13. 2016.gada 12.janvārī dome izdeva izpildrīkojumu par administratīvā akta piespiedu izpildi 

Nr. ĀND/5-24/16/32 par parāda piedziņu no Parādnieka 14197,60 EUR apmērā par  

2011.gada III. un IV. ceturksni, 2012., 2013., 2014. un 2015. gadu. Izpildrīkojums nav 

izpildīts un parāds nav samaksāts. 

14. 2016.gada 5.maijā dome izdeva izpildrīkojumu par administratīvā akta piespiedu izpildi 

Nr. ĀND/5-24/16/82 par parāda piedziņu no Parādnieka 2718,87 EUR apmērā par  2016. 

gadu. Saskaņā ar 27.09.2016. aprēķinu no izsoles rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem 

domei tika pārskaitīti 548,47 EUR, daļēji sedzot parāda summu.  
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15. No zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles 2018.gada 18.septembra akta 

Nr.00125/055/2018-AKT (izpildu lietās Nr. 00056/055/2016 un Nr.00409/055/2016) 

izriet, ka parādu piedziņa no Parādnieka nav iespējama.  

16. No zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildausa 2018.gada 28.septembra akta 

Nr.00203/066/2018-AKT (izpildu lietā Nr. 00101/066/2013) izriet, ka parādu piedziņa no 

Parādnieka nav iespējama.  

17. No domes 2019.gada 29.jūlija grāmatvedības akta Nr. ĀND/2-17-3/19/6 izriet, ka 

Parādniekam nav mantas un ienākumu, uz kuriem var vērst piedziņu, tāpēc ir atzīstams, ka 

parādu piedziņa nav iespējama.  

18. Laika periodā no 15.11.2011. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2011. gada 15. novembra līdz 2016. gada 15. novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 1 ir izveidojies NĪN parāds par zemi - 2412,64 EUR (divi tūkstoši 

četri simti divpadsmit euro un 64 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 1508,02 EUR 

(viens tūkstotis pieci simti astoņi euro un 2 centi) un nokavējuma nauda 904,62 EUR 

(deviņi simti četri euro un 62 centi). 

19. Laika periodā no 15.11.2011. līdz 22.10.2019. (par  pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 2 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 3736,45 EUR (trīs tūkstoši 

septiņi simti trīsdesmit seši euro un 45 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 2335,45 EUR 

(divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro un 45 centi) un nokavējuma nauda 1401,00 

EUR (viens tūkstotis četri simti viens euro un 00 centi). 

20. Laika periodā no 15.11.2011. līdz 22.10.2019. (par  pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 3 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 3646,75 EUR (trīs tūkstoši 

seši simti četrdesmit seši euro un 75 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 2279,41 EUR 

(divi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro un 41 cents) un nokavējuma nauda 

1367,34 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi euro un 34 centi). 

21. Laika periodā no 15.05.2016. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2016.gada 15.maija līdz 2016.gada 15.augustam) Parādniekam par Nekustamo 

īpašumu 4 ir izveidojies NĪN parāds par ēku – 242,09 EUR (divi simti četrdesmit divi 

euro un 09 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 172,92 EUR (viens simts septiņdesmit 

divi euro un 92 centi) un nokavējuma nauda 69,17 EUR (sešdesmit deviņi euro un 17 

centi). 

22. Laika periodā no 15.08.2015. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2015.gada 15.augusta līdz 2016.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu  5 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 690,81 EUR (seši simti 

deviņdesmit euro un 81 cents) apmērā, ko veido pamatparāds 493,10 EUR (četri simti 

deviņdesmit trīs euro un 10 centi) un nokavējuma nauda 197,71 EUR (viens simts 

deviņdesmit septiņi euro un 71 cents). 

23. Laika periodā no 15.11.2011. līdz 22.10.2019. (par  pamatparādu, kas izveidojies par 

laika periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 6 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 2425,09 EUR (divi tūkstoši 

četri simti divdesmit pieci euro un 09 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 1515,78 EUR 

(viens tūkstotis  pieci simti piecpadsmit euro un 78 centi) un nokavējuma nauda 909,31 

EUR (deviņi simti deviņi euro un 31 cents). 

24. Laika periodā no 31.03.2016. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2016.gada 31.marta līdz 2016.gada 15.augustam) Parādniekam par Nekustamo 

īpašumu 7 ir izveidojies NĪN parāds par ēku – 267,99 EUR (divi simti sešdesmit septiņi 
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euro un 99 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 191,42 EUR (viens simts deviņdesmit 

viens euro un 42 centi) un nokavējuma nauda 76,57 EUR (septiņdesmit seši euro un 57 

centi). 

25. Laika periodā no 15.11.2015. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2015.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 8 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 633,07 EUR (seši simti 

trīsdesmit trīs euro un 07 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 452,19 EUR (četri simti 

piecdesmit divi euro un 19 centi) un nokavējuma nauda 180,88 EUR (viens simts 

astoņdesmit  euro un 88 centi). 

26. Laika periodā no 15.11.2011. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 9 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 4006,46 EUR (četri tūkstoši 

seši euro un 46 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 2504,23 EUR (divi tūkstoši pieci 

simti četri euro 23 centi) un nokavējuma nauda 1502,23 EUR (viens tūkstotis pieci simti 

divi euro un 23 centi). 

27. Laika periodā no 15.11.2011. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 10 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 3847,76 EUR (trīs tūkstoši 

astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 76 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 2405,04 

EUR (divi tūkstoši četri simti pieci euro un 04 centi) un nokavējuma nauda 1442,72 EUR 

(viens tūkstotis četri simti  četrdesmit divi euro un 72 centi). 

28. Laika periodā no 31.03.2010. līdz 22.10.2019. (par pamatparādu, kas izveidojies par laika 

periodu no 2010.gada 31.marta līdz 2010.gada 15.novembrim) Parādniekam par 

Nekustamo īpašumu 11 ir izveidojies NĪN parāds par zemi – 490,15 EUR (četri simti 

deviņdesmit euro un 15 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 245,10 EUR (divi simti 

četrdesmit pieci euro un 10 centi) un nokavējuma nauda 245,05 EUR (divi simti 

četrdesmit pieci euro un 05 centi). 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā daļa nosaka, ka NĪN maksā fiziskās 

un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu 

grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai - šajā likumā noteiktajos 

gadījumos - lietošanā ir nekustamais īpašums. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otrā daļa nosaka, ka noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu 

piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.  

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – Likums) 25. panta pirmās daļas 4. punkts 

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

naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests - nodokļu maksātājam attiecībā uz 

bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem - ja lēmums par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma 26. panta devītās daļas 4. 

punktu.  

Savukārt, Likuma 26. panta devītās daļas 4. punktā noteikts, ka ja lēmums par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu nav izpildīts šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā un 

nodokļu administrācijas rīcībā ir apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību, izņemot 

lēmumu attiecībā uz juridisko personu. Attiecībā uz juridiskajām personām lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja ir sastādīts akts par piedziņas 

neiespējamību un gada laikā pēc tā sastādīšanas nodokļu administrācija nav ieguvusi 

http://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=33946#p26


5 

 

informāciju, saskaņā ar kuru tai būtu pamats veikt darbības, lai izpildītu lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu.  

Saskaņā ar Likuma 26. panta astotās daļas 9. punktu, lēmumu par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu izpilda triju gadu laikā no tā pieņemšanas. Lēmuma izpildes noilguma 

termiņš tiek apturēts, ja lēmums ir iesniegts izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam un nodokļu 

administrācijas ierēdnim, kuram saskaņā ar likumu ir piešķirtas tiesu izpildītāja tiesības, - līdz 

lēmuma izpildei vai līdz brīdim, kad ir izdots akts par piedziņas neiespējamību.   

Saskaņā ar Likuma 25. panta trešo un ceturto daļu 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 tīmekļvietnē informāciju par nodokļu 

parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Ņemot vērā to, ka domes rīcībā ir akti par piedziņas neiespējamību no Parādnieka, 

Nekustamie īpašumi vairs nepieder Parādniekam, kā arī nav iznomāti, un izpildrīkojumi par 

administratīvo aktu piespiedu izpildi zaudēja spēku, jo gada laikā no aktu par piedziņas 

neiespējamību sastādīšanas Dome nav ieguvusi informāciju, saskaņā ar kuru tai būtu pamats 

veikt darbības, lai izpildītu lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmā daļas 4.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta astoto 

daļu un devītās daļas 4.punktu, Domes 2017. gada 25. aprīļa noteikumu Nr. 2 “Nekustamā 

īpašuma nodokļu parādu dzēšanas noteikumi” 9.punktu, kur noteikts, ka lēmumu par dzēšanu 

5.3. un 5.6. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieņem Dome, ka arī to, ka 15.10.2019. 

jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā, dome 

NOLEMJ: 

1. Dzēst SIA “GENESIS-INVEST”, reģ. Nr. 40003645703, NĪN parādu 22399,26 EUR 

(divdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 26 centi) apmērā, t.sk.: 

1.1. 2412,64 EUR (divi tūkstoši četri divpadsmit euro un 64 centi) apmērā, ko veido 

pamatparāds 1508,02 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņi euro un 02 centi) un 

nokavējuma nauda 904,62 EUR (deviņi simti četri euro un 62 centi) par  

nekustamo īpašumu – zemi, Elīzes iela 1, Kadaga, Ādažu nov., par laika periodu 

no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim; 

1.2. 3736,45 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 45 centi) apmērā, 

ko veido pamatparāds 2335,45 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro un 

45 centi) un nokavējuma nauda 1401,00 EUR (viens tūkstotis četri simti viens euro 

un 00 centi) par  nekustamo īpašumu – zemi, Elīzes iela 3, Kadaga, Ādažu nov., 

par laika periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim; 

1.3. 3646,75 EUR (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro un 75 centi) apmērā, ko 

veido pamatparāds 2279,41 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro 

un 41 cents) un nokavējuma nauda 1367,34 EUR (viens tūkstotis trīs simti 

sešdesmit septiņi euro un 34 centi) par  nekustamo īpašumu – zemi, Lindas iela 1, 

Kadaga, Ādažu nov., par laika periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 

15.novembrim; 

1.4. 242,09 EUR (divi simti četrdesmit divi euro un 09 centi) apmērā, ko veido 

pamatparāds 172,92 EUR (viens simts septiņdesmit divi euro un 92 centi) un 

nokavējuma nauda 69,17 EUR (sešdesmit deviņi euro un 17 centi) par  nekustamo 

īpašumu – ēku, Lindas iela 2, Kadaga, Ādažu nov., par laika periodu no 2016.gada 

15.maija līdz 2016.gada 15.augustam; 

http://likumi.lv/doc.php?id=83023
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1.5. 690,81 EUR (seši simti deviņdesmit euro un 81 cents) apmērā, ko veido 

pamatparāds 493,10 EUR (četri simti deviņdesmit trīs euro un 10 centi) un 

nokavējuma nauda 197,71 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi euro un 71 cents) 

par  nekustamo īpašumu – zemi, Lindas iela 2, Kadaga, Ādažu nov., par laika 

periodu no 2015.gada 15.augusta līdz 2016.gada 15.novembrim; 

1.6. 2425,09 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro un 09 centi) apmērā, 

ko veido pamatparāds 1515,78 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecpadsmit euro 

un 78 centi) un nokavējuma nauda 909,31 EUR (deviņi simti deviņi euro un 31 

cents) par  nekustamo īpašumu – zemi, Lindas iela 3, Kadaga, Ādažu nov., par 

laika periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim; 

1.7. 267,99 EUR (divi simti sešdesmit septiņi euro un 99 centi) apmērā, ko veido 

pamatparāds 191,42 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro un 42 centi) un 

nokavējuma nauda 76,57 EUR (septiņdesmit seši euro un 57 centi) par  nekustamo 

īpašumu – zemi, Lindas iela 4, Kadaga, Ādažu nov., par laika periodu no 

2016.gada 31.marta līdz 2016.gada 15.augustam; 

1.8. 633,07 EUR (seši simti trīsdesmit trīs euro un 07 centi) apmērā, ko veido 

pamatparāds 452,19 EUR (četri simti piecdesmit divi euro un 19 centi) un 

nokavējuma nauda 180,88 EUR (viens simts astoņdesmit euro un 88 centi) par  

nekustamo īpašumu – zemi, Lindas iela 4, Kadaga, Ādažu nov., par laika periodu 

no 2015.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim; 

1.9. 4006,46 EUR (četri tūkstoši seši euro un 46 centi) apmērā, ko veido pamatparāds 

2504,23 EUR (divi tūkstoši pieci simti četri euro un 23 centi) un nokavējuma 

nauda 1502,23 EUR (viens tūkstotis pieci simti divi euro un 23 centi) par  

nekustamo īpašumu – zemi, Lindas iela 5, Kadaga, Ādažu nov., par laika periodu 

no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim; 

1.10. 3847,76 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 76 centi) 

apmērā, ko veido pamatparāds 2405,04 EUR (divi tūkstoši četri simti pieci euro un 

04 centi) un nokavējuma nauda 1442,72 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit 

divi euro un 72 centi) par  nekustamo īpašumu – zemi, Lindas iela 6, Kadaga, 

Ādažu nov., par laika periodu no 2011.gada 15.novembra līdz 2016.gada 

15.novembrim; 

1.11. 490,15 EUR (četri simti deviņdesmit euro un 15 centi) apmērā, ko veido 

pamatparāds 245,10 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro un 10 centi) un 

nokavējuma nauda 245,05 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro un 05 centi) par  

nekustamo īpašumu – zemi, “Vējšalkas”, Kadaga, Ādažu nov., par laika periodu no 

2010.gada 31.marta līdz 2010.gada 15.novembrim. 

2. Uzdot domes nekustamā īpašuma nodokļu administratoram veikt darbības, kas 

nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu publicēšanai domes tīmekļvietnē www.adazi.lv. 

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Grāmatvedības daļas vadītājam.   

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  M. Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

