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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu K. B. par
īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļā
Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites sistēmas datu bāzē konstatēts, ka K. B. ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 231,99 EUR par īpašumu [..], kadastra Nr.7448 002 0667, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes novadā.
2010.gada 3.decembrī Lielvārdes novada pašvaldība saņēma zvērināta tiesu izpildītāja
Andra Sladza pieprasījumu iesniegt lēmumu par aktuāliem nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem par K. B. piederošo īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra
Nr.7448 002 0667.
Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, 2010.gada 22.decembrī
Lielvārdes novada domes sēdē Nr.15 tika pieņemts lēmums Nr.23 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa un soda naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no K. B.” par kopējo summu 79,58 Ls
(113,23 EUR), kas bija aktuāla uz lēmuma pieņemšanas brīdi. 2011.gada 5.janvārī Valsts kasei
tika pārskaitīta valsts nodeva 2,00 Ls.
2011.gada 24.janvārī zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs atgrieza izpildu
dokumentus pašvaldībai, atstājot bez virzības, jo domes lēmumā nebija minēta parādnieces
dzīvesvieta un nav iesniegts oriģināls lēmums, kā arī noraksti nav apstiprināti ar tās institūcija
amatpersonas parakstu un zīmogu, kura iesniegusi izpildu dokumentu, kā arī nav pievienota
pilnvara, kura liecinātu par personas tiesībām apliecināt dokumentu atvasinājuma pareizību.
2011.gada 26.janvārī Lielvārdes novada domes sēdē tika pieņemts jauns domes sēdes
lēmums Nr.42 “Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2010.gada 22.decembra sēdes Nr.15
lēmumā Nr.23 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no K. B.””, bet nav atrodami dokumenti, ka lieta būtu atkārtoti nodota zvērinātam tiesu
izpildītājam izpildei.
2011.gada
23.augustā
Jumpravas
pagasta
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000186790, pamatojoties uz 2011.gada 14.jūlija Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu
kolēģijas lēmumu lietā Nr.C04310811, C-3108/20, ir izdarīts ieraksts, ka īpašums [..] pāriet
SIA “Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūras” īpašumā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka noteiktā laikā
nenomaksāto nodokli un kavējuma naudu, saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā, atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un “Administratīvā procesa likumā”
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos
noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas
nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.20 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu Lielvārdes novada pašvaldībā” 6.punkts nosaka, ka
nodokļu maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš 7 gadi no nodokļu samaksas
termiņa iestāšanās brīža.

Bijušajam K. B. īpašumam [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš
noteikts 2011.gada 16.maijs, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika periodu no
2008.gada 15.aprīļa līdz 2011.gada 16.maijam ir dzēšams noilguma dēļ.
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
4.punktu, trešo un ceturto daļu un 26.panta devītās daļas 4.punktu un 2018.gada 13.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
187.punktu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.

2.
3.

4.

5.

Dzēst K. B. (personas kods [..]) par īpašuma [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un kavējuma naudu 231,99 EUR (Divi simti
trīsdesmit viens euro 99 centi).
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļai
izslēgt no uzskaites K. B. debitoru parādu 231,99 EUR apmērā.
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas
vadītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt
Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēšanai informāciju par K. B. nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu.
Lielvārdes novada pašvaldības Komunikācijas 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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