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(prot.Nr.18, 15.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu V.Z.
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas
nodaļā Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites sistēmas datu bāzē konstatēts, ka
V. Z., personas kods [..], deklarētā dzīves vieta [..], Lielvārdes novads, ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 267,61 EUR.
Ar 2015.gada 7.janvārī Ogres rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C24203114
tika pasludināts V. Z., personas kods [..], maksātnespējas process.
Lielvārdes novada pašvaldība 2015.gada 15.janvārī pieteica kreditora
prasījumu Nr.LNP/6-16/15/102, par summu 273,96 EUR, tajā skaitā
pamatparāda summa 225,58 EUR un kavējuma nauda 48,38 EUR.
Ar 2015.gada 27.novembra Ogres rajona tiesas lēmumu lietā C24203114
apstiprināts fiziskās personas V. Z. saistību dzēšanas plāns, pasludinot V. Z.
saistību dzēšanas procedūru.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks
veicis fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna
darbības beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek
dzēstas un apturētās izpildu lietas par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu lēmumu par
parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskā personas
saistību dzēšanas plānā pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta trešo daļu, apstiprinot
saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par saistību dzēšanu, kuras
nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.36 panta otro daļu, ja tiesa, izbeidzot
saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda
saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras
izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību
dzēšanas plānā.
2017.gada 28.decembra Ogres rajona tiesa lietā Nr.C24203114 konstatēja,
ka V. Z. ir nokārtojusi visas saistību dzēšanas plānā iekļautās saistības un
nolēma izbeigt viņa saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu, kā
arī lēma dzēst V. Z.i saistības, kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras
laikā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punkt u, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 4.punktu, trešo un ceturto daļu, Maksātnespējas likuma 164.panta
pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 63.panta
pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 2015.gada 27.novembra Ogres rajona
tiesas lēmumu lietā C24203114, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Dzēst V. Z., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma
naudas parādu par īpašumiem [..],Lielvārdes novadā, 267,61 EUR (Divi simti
sešdesmit septiņi euro 61 cents).
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaļai izslēgt no uzskaites V. Z. debitoru parādu
267,61 EUR apmērā.
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
ekonomikas nodaļas vadītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma spēkā
stāšanās sagatavot un iesniegt Komunikāciju un tūrisma nodaļai publicēšanai
informāciju par V. Z. nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas
parāda dzēšanu.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Komunikāciju 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.
5. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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