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Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 

 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. pantā ir atrunāta nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas kārtība. 6. panta trešajā daļā ir minēts, ka nekustamā īpašuma nodoklis 

maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — 

vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa 

veidā. 

2020. gada 22. martā spēkā stājās likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, tā 4. pants paredz, ka 

Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, 

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

laiku 2020. gada ietvaros. 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja ierosina minētos samaksas termiņus pārcelt no  

31.marta, 15.maija, 15.augusta un 15.novembra uz 30. novembri. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmā sdaļas 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos un likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, 4. pantu, kas nosaka pašvaldības tiesības 2020. gadā 

noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, atklāti balsojot: PAR – 5 

deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET 

– 1 deputāts Kaspars Duļevskis, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus no 31.marta, 15.maija, 

15.augusta un 15.novembra uz 2020. gada 30. novembri. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

31.03.2020.  

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 


