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Par nekustam ā īpašuma nodok ļa aprēķina atcelšanu 

 
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Daugavpils filiāle un VAS „Privatizācijas aģentūra” 

sarakstes vēstules ar lūgumu atcelt maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli, dome 
konstatēja, ka: 
1) Nekustamais īpašums Subatē, Brīvības iela 23A, kadastra apzīmējums 4415-001-0002, Valsts zemes 

dienesta Kadastra informācijas sistēmā kā zemes rezerves fonds ir iekļauts 02.08.2010. pamatojoties 
uz VZD Latgales reģionālās nodaļas aktu „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” Nr. 
15-22-L276. Pēc maksāšanas paziņojuma Nr.12- 5352 nekustamā īpašuma nodoklis aprēķināts un 
nosūtīts VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, parāds uz 27.09.2012. no 2006. -2012. gadam sastāda Ls 
1 238,32 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit astoņi lati 32 santīmi): 

     2006.g.  – Ls     0,43 (pamatparāds),  Ls    0,43  (kavējuma nauda), 
     2007.g.  – Ls 188,32 (pamatparāds),  Ls 179,14 (kavējuma nauda), 
     2008.g.  – Ls 163,22 (pamatparāds),  Ls 125,19 (kavējuma nauda), 
     2009.g.  – Ls 163,22 (pamatparāds),  Ls   95,38 (kavējuma nauda), 
     2011.g.  – Ls 143,97 (pamatparāds),  Ls   29,41 (kavējuma nauda), 
     2012.g.  – Ls 143,97 (pamatparāds),  Ls     5,63 (kavējuma nauda), 
     31.10.2006. nomaksāts Ls 200,75, t.sk. Ls 187,90 (pamatparāds) un Ls 12,85 (kavējuma nauda). 
 
2) Nekustamais īpašums „Vīndedži” Prodes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4435 004 0177, 

saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000064593, bija reģistrēts uz Valsts vārda, Centrālās 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā. Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ir 
Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas tiesību un saistību pārņēmēja, līdz ar to nekustamā 
īpašuma nodoklis par laika periodu no 2002.gada līdz 2005.gadam kopējā summā Ls 10,90 (desmit 
lati 90 santīmi) bija aprēķināts un nosūtīts Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”: 

     2002.g.  – Ls 1,47 (pamatparāds),  Ls 1,47 (kavējuma nauda), 
     2003.g.  – Ls 0,00 (pamatparāds),  Ls 0,00, (kavējuma nauda), 
     2004.g.  – Ls 1,47 (pamatparāds),  Ls 1,47 (kavējuma nauda), 
     2005.g.  – Ls 2,51 (pamatparāds),  Ls 2,51 (kavējuma nauda). 
 
       Ņemot vērā augstāk minēto un finanšu komitejas 24.09.2012. atzinumu dotajā jautājumā, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 4. daļu un likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 
14 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma: 
1. Anul ēt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un kavējuma naudu kopējā summā Ls 1 238,32 (viens 

tūkstotis divi simti trīsdesmit astoņi lati 32 santīmi) VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. 

2. Anul ēt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un kavējuma naudu kopējā summā Ls 10,90 (desmit 
lati 90 santīmi) Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”. 

3. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot nodokļu administratorei – grāmatvedei. 
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