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Par SIA „ROKON” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu
īpašumam “Ražošanas centrs “Rokon””
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļā
Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites sistēmas datu bāzē konstatēts, ka SIA „ROKON”,
reģistrācijas Nr.40003682199, juridiskā adrese Bērzu iela 7, Jumprava, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 2516,95 EUR (pamatparāds 1324,07
EUR un kavējuma nauda 1192,88 EUR).
2011.gada 20.maijā no zvērināta tiesu izpildītāja (turpmāk ZTI) Kalvja Dūrīša tika
saņemts pieprasījums sniegt ziņas par SIA “ROKON” nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
un, ja tādi ir, iesniegt lēmumu to piedziņai.
ZTI tika nosūtīti trīs domes lēmumi (25.05.2011., 31.08.2011., 09.03.2012.) un divi
lēmumi – izpildrīkojumi (15.05.2012., 07.02.2013.) piedzīt no SIA “ROKON” NĪN un
kavējuma naudu 4204,11 Ls (5981,91 EUR) kopsummā.
Pamatojoties uz 2013.gada 1.jūlija Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas
lēmumu lietā Nr.C04297313 C-2973/23, SIA “ROKON” ir izbeigtas īpašuma tiesības uz
īpašumu “Ražošanas centrs Rokon”.
2013.gada 21.augustā ZTI Kalvis Dūrītis atsūtīja vēstuli par izsolē atgūto naudas
līdzekļu sadali starp piedzinējiem un informāciju, ka atgūto naudas līdzekļu apmērs nesedz
visus piedzinēju prasījumus. ZTI Lielvārdes novada pašvaldības kontā ieskaitīja 3421,39 Ls
(4868,20 EUR).
Pamatojoties uz to, ka pēc naudas saņemšanas no ZTI SIA “ROKON” palika
nenomaksāts NĪN, turpinājās sarakste ar SIA “ROKON” īpašnieku Maiguru Jurkjānu. Atbildot
uz 24.07.2017. pašvaldības vēstuli Nr.LNP/13.1-6/17/1959 “Par paskaidrojumu sniegšanu
administratīvajā lietā “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa par īpašumu “Ražošanas
centrs “Rokon””, M.Jurkjāns paskaidroja, ka SIA “ROKON” darbība ir izbeigta un
saimnieciskā darbība ir apturēta. Maigurs Jurkjāns uzņēmumu nevar nolikvidēt, jo ar LR
Uzņēmuma reģistra 30.12.2015. lēmumu Nr.6-12/235810 ir atbrīvota valde un uz šo brīdi nav
amatpersonas, kura var veikt uzņēmuma likvidāciju.
Pamatojoties uz iepriekš teikto, 2017.gada 27.septembrī domes sēdē tika pieņemts
lēmums Nr.455 (prot Nr.19,43.punkts) par administratīvās lietas “Nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņa par īpašumu “Ražošanas centrs “Rokon”” izbeigšanu pret SIA “ROKON”, jo
nav lietderīgi pieņemt lēmumu par parāda piedziņu un iesniegt to ZTI, jo SIA “ROKON” neveic
saimniecisko darbību un pašvaldībai, pieņemot lēmumu par NĪN parāda piedziņu un nosūtot to
ZTI, jāmaksā valsts nodeva 2,85 EUR un ZTI amata atlīdzība.
2019.gada 14.janvārī SIA „ROKON” ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistrācijas
žurnāliem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka
nodokļu administrācija nodokļu parādus un kavējuma naudu var dzēst, ja nodokļu maksātājs –
juridiska persona - ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra datiem.

Saskaņā 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas
noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu, trešo un ceturto daļu un 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, Lielvārdes novada dome
nolemj:
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Dzēst SIA „ROKON”, reģistrācijas Nr.40003682199, par īpašumu “Ražošanas centrs
“Rokon””, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā nesamaksāto nekustamā īpašuma
nodokli 1324,07 EUR un kavējuma naudu 1192,88 EUR, kopā 2516,95 EUR (Divi tūkstoši
pieci simti sešpadsmit euro 95 centi).
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļai
izslēgt no uzskaites SIA “ROKON” debitoru parādu 2516,95 EUR apmērā.
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas
vadītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt
Komunikāciju un tūrisma nodaļai publicēšanai informāciju par SIA “ROKON” nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lielvārdes novada pašvaldības Komunikāciju un tūrisma nodaļai 3 (trīs) darba dienu laikā
publicēt pašvaldības interneta vietnē www.lielvarde.lv lēmuma 1.punktā noteikto un
3.punkta kārtībā saņemto informāciju.
Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram.
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