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LĒMUMS 

Priekulē 

 

2015.gada 27.augustā                                                                                                            Nr.13 

24. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. Š. par nekustamo īpašumu [adrese], 

Gramzdas pagastā, Priekules novadā 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Nekustamais īpašums [adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:] un Nr. [:]) 

pieder T. Š., personas kods[:], dzīvesvietas adrese[:], Austrija. Zemesgrāmatas ieraksts no 

19.11.1996., folija numurs 21. 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes īpašuma 31,9 ha platībā.  

 

2. Par laika periodu 01.07.2013. – 27.08.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds. 

 

3. 27.08.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese], Gramzdas 

pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6278) ir sekojošs: 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –   EUR 788,09; 

nokavējuma nauda 01.07.2013.-27.08.2015. –  EUR 647,82; 

KOPĀ       EUR 1435,91. 

 

4. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO nav atrodama informācija, ka par 

nekustamo īpašumu [adrese], Gramzdas pagastā jebkad būtu veikts maksājums par nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

5. 04.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 

2015.gadam Nr.15-4150 un nosūtīts T.Š. uz viņas dzīvesvietas adresi [:], Austrija. 

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. 

 

 



Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības 

domes Finanšu komitejas 20.08.2015. lēmumu,  

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš 

Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Arnis 

Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no T. Š. (T. Š.), personas kods[:], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu [adrese](kad.nr.[:] un nr.[:] Gramzdas pagastā, Priekules 

novadā par laiku 01.07.2013. – 27.08.2015., sekojoši: 

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –   EUR 788,09; 

nokavējuma nauda 01.07.2013.-27.08.2015. –  EUR 647,82; 

KOPĀ       EUR 1435,91  

(Viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci euro, 91 cents). 

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               

reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451. 

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi 

izpildāms līdz 2015.gada 30.septembrim. 

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 1.oktobrī tiks uzsākta lēmuma 

piespiedu izpilde.  

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo mantu. 

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina. 

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, 

Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

8. Lēmums nosūtāms: 

1 eks. T.Š.,[adrese], Austrija; 

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai; 

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai; 

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                        A.Cīrulis 

 


