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2014.gada 19.februārī                               Nr.5/2014 

(protokols Nr. 4-20.§.) 

 

 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 

„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”  

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām”  

14.panta 1 daļas 3. punktu un   

likuma “Par nekustamā īpašuma 

 nodokli” 5.pantu 

 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 

„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” šādu 

grozījumu: 

papildināt noteikumus ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.4. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 50% apmērā  Inčukalna novadā 

deklarētajiem titula „Goda novadnieks” ieguvējiem  par īpašumu un tam piekrītošo 

zemi, kas ir titula „Goda novadnieks” deklarētā dzīvesvieta, ja šajā īpašumā netiek 

veikta saimnieciskā darbība.  

Ja ir iespējamas vairākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tās 

nesummējas, bet tiek piemērota lielākā atlaide.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

laikrakstā „Novada Vēstis”.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr.5/2014 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 

„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.projekts nepieciešams, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanai; 

1.1. saistošie noteikumi nosaka kā tiek piešķirti atvieglojumi 

Inčukalna novadā deklarētajiem titula „Goda novadnieks” 

ieguvējiem;  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1.saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

3.punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, 

lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu 

maksāšanas; 

2.2. likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, 

pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti 

atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 

kategorijām, 

2.3. likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturto daļu, 

atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 

procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas,  

saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, 

kā arī piešķirt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanai; 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo samazināsies ienākumi no 

nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Nav attiecināms  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Inčukalna novada domes Nodokļu inspektors ir institūcija, kurā 

privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā; 

5.2. Administratīvās procedūras: 

1) Fiziska persona iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanai; 

2) Nodokļu inspektors pieņem lēmumu par atvieglojumu 

piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt; 

3) Nodokļu inspektora lēmumu var pārsūdzēt Inčukalna novada 

domē; 

4) Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt 

administratīvajā tiesā; 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

Domes priekšsēdētājs        A.Nalivaiko 

 


