
2.pielikums
Valmieras novada pašvaldības 24.02.2022. noteikumiem
„Nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņas kārtība Valmieras novada pašvaldībā”

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

FINANŠU UN EKONOMIKAS NODAĻA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

Datums Nr._____________
Adresāts
(adrese), LV-XXXX

BRĪDINĀJUMS
par administratīvā akta piespiedu izpildi

Ņemot vērā, ka Vārds, Uzvārds (personas kods xxxxxx-xxxxx) nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, Valmieras novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmo daļu, par
piespiedu izpildi adresātu vispirms brīdina.

Vārds, Uzvārds par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra Nr.xxxx-xxx-xxxx, nekustamā
īpašuma nodoklis aprēķināts: par ____.gadu par zemi summā _______ euro, par ko paziņots ar
(datums) maksāšanas paziņojumu Nr.x, nodoklis nav samaksāts.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta ceturto daļu un 79.panta pirmo daļu
iepriekš minētie maksāšanas paziņojumi ir kļuvuši neapstrīdami.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495, Likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu, ja Vārds Uzvārds ir
nodokļa maksātājs par vairākiem nekustamā īpašuma objektiem, kas atrodas Valmieras novada
pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem
objektiem Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr.661 “Kārtība, kādā maksā
nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un
novirza tos saistību segšanai” noteiktajā kārtībā.

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas
termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.

Darām zināmu, ka uz (datums) Jūs esat parādā Valmieras novada pašvaldībai nekustamā
īpašuma nodokli par zemi (personas konta Nr.XXXX) (adrese), Valmieras novads, kadastra
Nr.xxxx-xxx-xxxx, (summa) euro, nokavējuma naudu ________ euro, kopā _________ euro.
Nodokļu parāds kopā ________ euro (summa vārdiem).

Uzaicinām nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu samaksāt labprātīgi līdz (datums).
Ja parāds pilnībā netiks nomaksāts līdz (datums), Valmieras novada pašvaldības Finanšu

un ekonomikas nodaļa vai zvērināts tiesu izpildītājs veiks nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, piemērojot šādus
piespiedu izpildes līdzekļus:

1. inkasācijas uzdevumā var tikt norakstīti naudas līdzekļi no Jūsu konta kredītiestādē vai
no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskas personas, kura nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;

2. Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vēršot piedziņu uz Jūsu mantu (kustamo un
nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām) un uz naudu,



kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem
maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 364.panta pirmo daļu un likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 26.panta pirmo daļu lēmuma piespiedu izpildes izmaksas sedz nodokļu maksātājs.

Uz šā brīdinājuma spēkā stāšanās kārtību ir attiecināms Administratīvā procesa likuma
70.pants.

Atgādinām, ka parāds jāiemaksā kādā no Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas
numurs 90000043403, banku kontiem skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu:

- AS "Swedbank", HABALV22, konta Nr.LV64HABA0001402049100;
- AS "Luminor Bank", RIKOLV2X, konta Nr.LV38RIKO0002710710011;
- AS "SEB banka", UNLALV2X, konta Nr.LV94UNLA0018000142255.
Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt nodokļa maksātāja īpašuma

konta numuru(-us): xxxxx.

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds (telefona numurs)
Vards.uzvards@valmierasnovads.lv

mailto:Vards.uzvards@valmierasnovads.lv

