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LĒMUMS  

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                         Nr. 110 

        (protokols Nr.4, 40.§) 
 

Par nekustamā īpašuma samaksas termiņa pagarināšanu  

Smiltenes novada dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A un E”, 

reģistrācijas numurs 50103503571, juridiskā adrese Mēness iela 21 k-1-5, Rīga, LV-1013, 

2021.gada 10.februāra iesniegumu (reģ.Nr.522) par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņu pagarināšanu.   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību lūdz pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņu par īpašumu “Aumeisteru parks”, Grundzāles pagasts. Iesniegumā norādīts, ka sakarā 

ar Covid-19 sekām Latvijā un pasaulē, tūrisms ir krīzes skartā nozare. Tā kā valstī noteikti 

stingri komercdarbības ierobežojumi, viesu nams “Aumeisteri” nesniedz pakalpojumus 

tūristiem. 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pants nosaka, ka 

pašvaldībām 2021.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot 

uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība 

noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek 

aprēķināta likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma 

nauda. 

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes novada domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.februāra atzinumu 

(protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm 

"Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Grundzāles pagasta īpašumu 

“Aumeisteru parks”, kadastra numurs 9458 002 0008, 2021.gadā ir maksājams: 

par 2021.gada 1.ceturksni – ne vēlāk kā 15.augustā; 

par 2021.gada 2.ceturksni – ne vēlāk kā 15.augustā; 

par 2021.gada 3.ceturksni – ne vēlāk kā 15.novembrī; 

par 2021.gada 4.ceturksni – ne vēlāk kā 15.novembrī. 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad to parakstījis domes 

priekšsēdētājs. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p29

