
Jautājums 

 
Izskatot Nolikumu, ir radies šāds jautājums.  

Izsoles nolikuma 18.punkts paredz, ka Izsoles dalībnieks reģistrācijas 

iesniegumam pievieno: 18.6. Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtu izziņu, kas 

apliecina, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parāda. (..) Izsoles dalībnieks iesniedz 

izziņu par nodokļu parādiem, kas ir izdota ne agrāk kā mēnesi pirms reģistrācijas 

iesnieguma iesniegšanas dienas. Izsoles nolikuma 19.punkts paredz, ka: Izsoles 

komisijai izsoles dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju.  

Valsts ieņēmumu dienests savā mājas lapā (sadaļa: Nodokļu parādnieki 

(http://www6.vid.gov.lv/vid_pdb)), ir publiskojis datu bāzi, kurā jebkura persona, 

ievadot personas nosaukumu un reģistrācijas kodu, var saņemt un izdrukāt 
automatizētu LR Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par komersanta VID administrēto 

nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību. Lai arī izdrukātais dokuments 

nesatur rekvizītu „paraksts,” tomēr par tā ticamību nevajadzētu rasties šaubas, jo tas ir 

izdrukāts no valsts pārvaldes iestādes publiski pieejamas datu bāzes un jebkura 

persona, tajā skaitā SPRK amatpersona, var pārbaudīt izziņā iekļautās informācijas 

patiesumu. Tāpat VID kontaktpersona ir norādījusi, ka kopš Nodokļu parādnieku datu 

bāzes publiskošanas, VID nesniegs izziņas „papīra” formā. 
Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzu apstiprināt, ka Latvijā reģistrēts izsoles 

dalībnieks atbilstoši Nolikuma 18.punktam ir tiesīgs Reģistrācijas iesniegumam 

pievienot no Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamās datu bāzes Nodokļu parādnieki 

(http://www6.vid.gov.lv/vid_pdb) izdrukātu izziņu par VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parāda neesamību bez rekvizīta „paraksts”, un šādas formas izziņas 

pievienošana (bez rekvizīta „paraksts”) izsoles dalībniekam neradīs negatīvas sekas. 

 

Atbilde 
 

Izsoles komisija radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz – 2620MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā (turpmāk – Izsoles komisija) 2013.gada 

19.augustā saņēma Jūsu 2013.gada 19.augusta elektronisko iesniegumu (turpmāk - 

Iesniegums) par izsoli radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz –2620MHz  lietošanas 

tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā. 
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 

8.punktu Valsts ieņēmumu dienesta pienākums ir nodrošināt nodokļu (nodevu) 

iekasēšanas publiskumu, regulāri publicējot informāciju par atsevišķu nodokļu 

(nodevu) kopieņēmumiem, un informācijas pieejamību par tiem nodokļu 

maksātājiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda kopsumma pārsniedz 100 latus, izņemot nodokļu maksājumus, kuru 

maksāšanas termiņš saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmo un 1.
3
 daļu ir pagarināts, 

sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos. Informāciju par minētajiem 

parādniekiem iekļauj Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) 

parādnieku datubāzē un tās pieejamību nodrošina, ievērojot šā likuma 22.panta pirmās 

daļas 1.punktā un trešajā daļā minētos nosacījumus, kā arī aktualizē katru mēnesi 

septītajā un divdesmit sestajā datumā; 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astoto daļu valsts 

pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura 

nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības 



ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no 

privātpersonas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2013.gada 19.jūnija lēmuma Nr.1/3 „Nolikums radiofrekvenču spektra 

joslas 2570MHz –2620MHz  lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 

18.punktu, Latvijas Republikā reģistrēts komersants ir tiesīgs reģistrācijas 

iesniegumam pievienot no Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamās datu bāzes 

Nodokļu parādnieki (http://www6.vid.gov.lv/vid_pdb) izdrukātu izziņu par Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda neesamību bez rekvizīta 

„paraksts”. Izsoles komisija, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta 

astoto daļu, savā darbībā izmantos Valsts ieņēmumu dienesta publiskoto informāciju. 

 
 


