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Ķegumā 
2020.gada 11.novembrī                    Nr.KND1-3/20/351 

                                                                                                      (protokols Nr.28, 11.§) 
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu 

 
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.pantu (3) daļu,  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 6.jūnijā stājās spēkā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums. 
Likuma 5.pants, nosaka, 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. 

Ministru kabinets 2020.gada 6.novembrī izdevis rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, un ārkārtas situācijas ietvaros nepieciešams noteikt rīcība arī pašvaldību 
institūcijām, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus 
nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Arī atbilstoši Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likumam, iespēju robežās tiek turpināts attālināti sniegt 
pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu 
institūcijai. Tomēr , izvērtējot riskus, kas var rasties, ja netiek ierobežota pakalpojumu sniegšana 
klātbūtnē un ir nekontrolēta pašvaldības klientu plūsma un atrašanās pašvaldības telpās, bet 
vienlaikus arī nepalielinot birokrātisko slogu, lai pārvaldītu visu to personu datus, kuri ierodas 
pakalpojumu sniegšanas vietā, lai iespējamā riska situācijā, kad pašvaldības administrācijas iestādē 
strādājošam tiek konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju, varētu pakalpojumu saņēmējus 
apzināt kā iespējamās kontaktpersonas, Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
2020.gada 9.novembrī izdevis rīkojumu Nr.KNP1-1.7/20/101 “Par iestāžu un struktūrvienību darba 
ārkārtas situācijā”,   3.punktā nosakot, ka skaidras naudas norēķiniem tiek slēgtas Ķeguma novada 
pašvaldības kases. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu komitejas 2020.gada 11.novembra atzinumu, 
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, 
"Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Pagarināt 2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa ceturtā ceturkšņa maksājamo termiņu no 

2020.gada 16.novembra līdz 2020.gada 16.decembrim (ieskaitot). 
2. Uzdot Ķeguma novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļas galvenajam nodokļu 

administratoram nosūtīt lēmumu NINO programmas apkalpotājam ZZDats uz e-pastu: 
nino@zzdats.lv. 

3. Lēmumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv. 
4. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)                                     R.Ūzuls 
13.11.2020. 
datums 
 


