
 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob.tālr.29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām 
personām Jaunpils novadā 

 
Jaunpils novadā 

2014. gada  26. jūnijā 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas  3.punktu un LR likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu 
 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1.Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus (turpmāk – „Nodokļa atvieglojumi”) nodokļa maksātājiem - maznodrošinātām ģimenēm un 
maznodrošinātām personām (turpmāk tekstā – „maznodrošinātas personas) par Jaunpils novada 

administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu. 

 
2. Nodokļa atvieglojumu piešķir, ja maznodrošinātā persona atbilst maznodrošinātas personas statusam 

saskaņā ar Jaunpils novada Sociālā dienesta lēmumu. 
 

II. NODOKĻA ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN APMĒRI 

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas konkrētajam nodokļa objektam, atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai.  

 
4. Maznodrošinātai personai Nodokļa atvieglojums tiek piemērots par nekustamo īpašumu - zemi un 

dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, 
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru 

funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un 

saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. 
 

5. Maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 90 % apmērā no aprēķinātā nodokļa apmēra 
par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Jaunpils novada Sociālā 

dienesta lēmumu. 

 
6. Ja personai ar Jaunpils novada Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātām personām statuss, 

tad  tiek anulēts piešķirtais nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātas personas statusa 
anulēšanas. 

 

III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 
7. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

 
 

Priekšsēdētāja           L. Gintere 
 

 

 
 

 

 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 10   "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību maznodrošinātām personām " 
 

Paskaidrojumu 

raksta sadaļas 

Informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju 

izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos 

noteikumus.  
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtā daļa paredz, ka 

pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% 

apmērā. 
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmās daļas (11)apakšpunkts 

paredz, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem 

tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu. 
Trūcīgām personām 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un 

maznodrošinātām personām - līdz 90% no aprēķinātās nodokļa summas par to 
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas 

statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem 

objektiem, t.i., vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu 
mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 

nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru 
daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu nodokļa maksātājiem, saistošie 
noteikumi paredz, ka nodokļa atvieglojumus piemēros par īpašumu, (par zemi un 

ēkām), nodokļa maksātājiem, kuriem ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas 

personas vai maznodrošinātas personas statuss. Trūcīgām personām paredzēti 
atvieglojumi likumā 90% apmērā, maznodrošinātām personām paredzēti 

atvieglojumi saistošajos noteikumos 90 % apmērā.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti tikai par to periodu, kurā 

nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas  statusam.  

4. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nosūtīt Jaunpils novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 10  "Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām " 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, 

publicēt pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis” un portālā www.jaunpils.lv   

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās saņems no Sociālā dienesta informāciju par 
personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas 

statuss, un periodiem, uz kuriem piešķirts šis statuss. 
Pēc informācijas saņemšanas tiks pieņemti lēmumi par atvieglojumu piešķiršanu 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un veikti nekustamā īpašuma nodokļa 

pārrēķini. Nodokļa maksātājiem pašiem Jaunpils domē iesniegumi par atvieglojumu 
piemērošanu nav jāiesniedz. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p14
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913#p5
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913#p5
http://www.jaunpils.lv/

