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Nr.130
(prot.Nr.8, 17.punkts)

Par 2020. gada 1.un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa
pagarināšanu
Likumā par “Nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta (3) punktā noteikta Nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība. Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī
— ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.
Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”. Saistībā ar nodokļu maksājumiem ārkārtas situācijā, Valsts ieņēmumu dienests
ir sniedzis skaidrojumu, kas nepārvarama vara nodokļu likumdošanas kontekstā ir tādu
ārkārtēju un neparedzamu apstākļu iestāšanās, kuru rezultātā nodokļu maksātājam lielu
zaudējumu rašanās gadījumā nav iespējams izpildīt nodokļu maksātāja pienākumu, t.i.,
samaksāt nodokļu maksājumus noteiktajā termiņā un pilnā apmērā. Šī brīža situācija valstī un
pasaulē ir atzīstama par nepārvaramas varas izpausmi.
Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore 2020.gada 13.martā izdeva rīkojumu
Nr.LNP1.2-1/20/31 “Par rīcību valstī izsludinātās ārkārtējas situācijas pasākumu
nodrošināšanai” un 2020.gada 9.aprīlī rīkojumu Nr.LNP1.2-1/20/57 par grozījumiem
2020.gada 13.marta rīkojumā Nr.LNP1.2-1/20/31 “Par rīcību valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas pasākumu nodrošināšanai”, kur 6.2. un 7.2. apakšpunkts noteic no 2020.gada
13.marta plkst.12:00 līdz laikam, kad tiks pārtraukta ar MK rīkojumu valstī izsludinātā ārkārtējā
situācija, pārtraukt sniegt pakalpojumus pašvaldības kasē pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā
11A, Lielvārdē un pašvaldības kasēs pagastu pārvaldēs.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” un likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, ievērojot Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektores 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.LNP1.2-1/20/31 “Par rīcību
valstī izsludinātās ārkārtējas situācijas pasākumu nodrošināšanai” 6.2., 7.1. un 7.2.apakšpunktu,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.
2.

3.
4.

Pagarināt 2020.gada 1. un 2. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu
no 15.maija līdz 15.augustam.
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas
galvenajam nodokļu administratoram nosūtīt lēmumu NINO programmas apkalpotājam
ZZDats nekustamā īpašuma nodokļa 2020.gada maksāšanas termiņa pārcelšanai no
15.maija uz 15.augustu.
Lielvārdes novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļai 3 (trīs) darba dienu laikā
lēmumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram.
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