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Inčukalna novada dome nepaaugstina nekustamā 
īpašuma nodokli zemei 2012.gadam

Ar 01.01.2012. ir stājušies 
spēkā likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” grozījumi, 
kas paredz vairākas nozīmīgas 
izmaiņas nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanā 2012.gadā.

Galvenās izmaiņas ir sekojošas:
1. netiek saglabāts 25% nekustamā īpašuma 
nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei 
un tiek dotas tiesības pašvaldībām pašām 
lemt par nekustamā īpašuma nodokļa 
pieaugumu zemei;
2. paredz aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, 
izņemot mazēkas, kuru platība ir mazāka 
par 25m2, pašvaldībām dotas tiesības lemt 
par šo palīgēku neaplikšanu ar nodokli;
3. paredz aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli garāžas, neatkarīgi no to platības, 
pielietojot mājokļa likmi;
4. pašvaldībām tiek dotas tiesības piemērot 
„graustu nodokli” 3% apmērā par būvi 
(no būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības).
Balstoties uz likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, Inčukalna novada 
dome ir pieņēmusi pašvaldības saistošos 
noteikumus „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu zemei un dzīvojamo 
ēku palīgēkām Inčukalna novadā 
2012.gadā”. Šie saistošie noteikumi 
paredz:
1. Nepaaugstināt nekustamā īpašuma 
nodokli zemei 2012.gadā, ja netiek mainīts 
zemes lietošanas mērķis. 
2. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 
dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot garāžas. 
Likuma normas neparedz pašvaldībai 
iespējas lemt par garāžu neaplikšanu ar 
nekustamā īpašuma nodokli;
Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk 
-NĪN) paziņojumi tiks izsūtīti zemes 
nekustamā īpašuma lietotājiem vai 
īpašniekiem ar informāciju par piederībā 
vai īpašumā esošajām dzīvojamo māju 
palīgēkām, kuru platība ir virs 25 m2. 
Līdz 2012.gada 1.oktobrim ēku un būvju 
īpašniekiem un lietotājiem ir dota iespēja 
bez maksas sakārtot informāciju par ēkām 
un būvēm. Ja LR Valsts zemes dienestā 
ir reģistrēta dabā vairs neesoša ēka, tad 
īpašniekam jāinformē pašvaldība par šo 
faktu Inčukalna novada būvvaldē vai 

pie nodokļu inspektores. Uz īpašnieka 
iesnieguma pamata Inčukalna novada 
būvvalde sniegto informāciju pārbaudīs 
uz vietas un sastādīs slēdzienu LR valsts 
zemes dienestam. 
Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem (5.pants.)
1. Valsts noteiktie NĪN atvieglojumi ir:
• Politiski represētajām personām - 50% 
nodokļa atvieglojums par zemi un ēkām, 
kas netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai un ir īpašumā  vairāk kā 
piecus gadus. Pamats – politiski represētās 
personas iesniegums.
• 90% nodokļa atvieglojumi par mājokli, 
kas netiek izmantots saimnieciskās 
darbības veikšanai personām, kurām ir 
piešķirts trūcīgas personas statuss. Pamats 
– sociālā dienesta sniegtā informācija.
2. Pašvaldības noteiktie NĪN atvieglojumi, 
kas tiek apstiprināti Inčukalna novada 
domes saistošajos noteikumos. Lai 
iegūtu šos atvieglojumus, atvieglojumu 
saņēmējam jāiesniedz pašvaldībā motivētus 
iesniegums, pievienojot iesniegumam 
nepieciešamo dokumentu kopijas. 
Atvieglojums tiek piešķirts uz gadu. 
Saistošie noteikumi par NĪN atlaidēm ir 
pieejami Inčukalna novada mājas lapā 
www.incukalns.lv.
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums 
tiek izsūtīts uz maksātāja deklarēto 
dzīvesvietas adresi vai norādīto e – pastu 
līdz kārtējā gada 20.martam. Ja nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs vēlas 
nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu 
saņemt nevis pa pastu, bet elektroniski, 
to ir iespējams izdarīt šādi. Portālā www.
epakalpojumi.lv ir izveidota sadaļa, kurā 
nodokļa maksātājs var pieteikties saņemt 
maksāšanas paziņojumu pa e-pastu. To 
var izdarīt arī NĪN maksātājam iesniedzot 
pašvaldībā iesniegumu, kurā norādīta 
e – pasta adrese, uz kuru jāsūta NĪN 
paziņojums. 

Inčukalna novada domes nodokļu 
inspektores Inas Zvirbules apmeklētāju 
pieņemamie laiki: 

Inčukalna novada domē pirmdien (9.00 
– 12.00, 13.00 – 19.00); ceturtdien  (8.00 – 
12.00, 13.00 – 18.00), tālrunis: 67977108.

Vangažu pilsētas pārvaldē trešdien (8.00 
– 12.00, 13.00 – 17.00), tālrunis: 67995840.

Ina Zvirbule

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu zemei un dzīvojamo 
māju palīgēkām Inčukalna novadā. 
Nr.1/2012 (protokols Nr. 1-10.§.).

Izdoti saskaņā ar:
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 13.punktu;likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 
punktu, 9.panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 
40., 41. punktu. 

1.VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI1.VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā tiek 
piemērots:
1.1.1. nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojums 
zemei;
1.1.2. nekustamā īpašuma nodoklis 
dzīvojamo māju palīgēkām, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas.
1.2. Noteikumu mērķis ir:
1.2.1. izlīdzināt nekustamā īpašuma 
nodokļa zemei pieauguma apmērus
Inčukalna novadā;
1.2.2. sakārtot Inčukalna novada 
dzīvojamo māju palīgēku uzskaiti, 
kas reģistrētas LR valsts Zemes 
dienesta datu bāzē.

2.NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA 2.NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA 
NODOKĻA PIEMĒROŠANANODOKĻA PIEMĒROŠANA
2.1. Saglabāt 2012.gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēru zemei 2011.
gada līmenī.
2.2. Nepiemērot 2012.gadā nekustamā 
īpašuma nodokli dzīvojamo māju 
palīgēkām, kuru platība pārsniedz 
25 m2, izņemot garāžas. Veikt 
dzīvojamo māju palīgēku, kuru 
platība pārsniedz  25 m2 datu bāzes 
informācijas sakārtošanu.

3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Saistošie  noteikumi stā jas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ADMINISTRĒŠANANEKUSTAMO ĪPAŠUMU ADMINISTRĒŠANA
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No 2012.gada 1.marta „Vangažu 
Namsaimnieks” maina iz l ietotās 
siltumenerģijas sadales aprēķina kārtību 
dzīvojamās mājās. Jaunā aprēķina kārtība 
tiks pielietota jau marta rēķinos par 
februāri.

Tāpēc:
1.turpmāk netiks izrakstīta pastāvīgā maksa 

par siltumenerģiju 0,154Ls/m2 apmērā;
2.aprēķinos par siltumenerģiju tiks 

izmantots pilns tarifs par siltumenerģiju, 
kurš ir piesaistīts pie gāzes cenas. Tas 
ir apstiprināts regulatorā (skat. interneta 
mājas lapā: http://www.incukalns.lv/public/
lat/iestades/pasvaldibas_uznemumi/sia_
vangazu_namsaimnieks1);

3.rēķinot karstā ūdens uzsildīšanas 
patēriņu, tiks pieņemts, ka 1 m³ uzsildīšanai 
ir nepieciešams 0,06MWh.

VANGAŽU NAMSAIMNIEKSVANGAŽU NAMSAIMNIEKS

Vangažu pilsētas iedzīvotāji, SIA „Vangažu Namsaimnieks” klienti!

PIEMĒRAM:PIEMĒRAM:
Mājas siltumenerģijas skaitītājs mēnesī fi ksē patēriņu mājā 23,44 MWh  (no 1153,958 līdz 1177,398)
Karstā ūdens patēriņš mājā = 44 м³
Mājas platība = 928,7 м²
Dzīvokļa platība = 44 м²
Dzīvoklī karstā ūdens patēriņš = 2 м³
KŪ patēriņš dzīvoklī  = 2м³ х 0,06 MWh = 0,12 MWh
Apkures patēriņš dzīvoklī = (23,44 MWh – (44m3 x 0,06MWh)) / 928,7 m² x 44 m² = 0,98546 MWh
Rēķinā atspoguļosies (2011.gada decembrī siltumenerģijas tarifs bija 38,32+PVN pie gāzes cenas 175 Ls/1000mn³):

Daudzums, MWh Cena, 
Ls/MWh Summa, Ls PVN, 

Ls
Summa ar 
PVN, Ls

Ūdens uzsildīšana 0,12 38,32 4,6 0,55 5,15
Siltumenerģijas apkurei 0,985 38,32 37,76 4,53 42,29

Siltumenerģijas skaitītājs 
mājā: 1153,958->1177,398=23,44

KŪ skaitītājs dzīvoklī: 128->130=2m3

*2012.gada janvārī siltumenerģijas tarifs ir 40,50 Ls/MWh pie gāzes cenas 210Ls/1000nm³ ( www.lg.lv).

(m³ x 0,06 MWh) x Tarifs + PVN

siltumen.patēriņš
mājā, MWh - KŪ patēriņš mājā, MWh

(m3x0,06MWh/m3)
mājas platība, m2

x dzīvokļa 
platība, m2 x Tarifs+PVN

siltumen.patēriņš
mājā, MWh - KŪ patēriņš mājā, MWh

(m3x0,06MWh/m3)
Dzīvokļu skaits mājā

x Tarifs+PVN

Aprēķins par ūdens uzsildīšanu būs pēc formulas:

4. aprēķins par apkuri ziemas periodā būs pēc formulas:

5. Aprēķins par cirkulāciju (nesadalīta siltumenerģija) vasaras 
periodā būs pēc formulas:

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi vai priekšlikumi, lūdzu, sazināties pa tālruni: 67995139, vai rakstīt uz e-pastu: 
namsaimnieks@vangazi.lv , vai personiski ofi sā Gaujas ielā 6, Vangažos. Darba dienās no pl.8.00 līdz 17.00.

SIA „Vangažu Namsaimnieks” Valdes priekšsēdētājs Maksims Griščenko
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37,39 37,70 38,01 38,32 38,64 38,95 39,25 39,57 39,88 40,19 40,50 40,81 41,12 41,43 41,74 42,05 42,36 42,68 42,99

Izraksts no Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.1.2/08-
12 par SIA “Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifu aprēķinu Vangažu pilsētā. Ar visu protokola saturu varat iepazīties 
SIA “Vangažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 6, Vangažos, vai Inčukalna novada mājas lapā: www.incukalns.lv/public/lat/iestades/
pasvaldibas_uznemumi/sia_vangazu_namsaimnieks1/.


