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APSTIPRINĀTI 

ar Pārgaujas novada domes 20.10.2016. 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 4.§) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 

 

 
 “Par Grozījumiem Pārgaujas novada domes 2016. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Pārgaujas novadā” ”. 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 

5.panta trešo un ceturto daļu  

 

 

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 2016. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 ''Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Pārgaujas novadā” (turpmāk – 

Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt Noteikumu 11. punktu šādā redakcijā: 

“11. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam, ja personai pašai vai kopā ar laulāto taksācijas 

gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), kuri 

nepārsniedz 24 gadu vecumu (ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) un, 

ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trijiem no 

minētajiem bērniem un, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, - 90 % 

apmērā, bet ne vairāk par 500 euro no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra.”  

2. Izteikt Noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Personai, kura vēlas saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumu jāiesniedz rakstveida 

iesniegums -Pārgaujas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 

centrā, adrese: ''Iktes'', Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, nosūtot pa pastu vai 

elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: 

pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv. Iesniegumam jāpievieno dokumentu kopijas, kas 

apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu un kuras nav Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā 

pieejamas.  

Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad 

personai ir iesniegusi iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu un personai ir piešķirts attiecīgais 

statuss un pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo 
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kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība 

atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem. 

Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu 

piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Pārvaldē atkārtots 

pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.” 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  Hardijs VENTS 

 

 

  



 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 9 

“Par Grozījumiem Pārgaujas novada domes 2016. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību  Pārgaujas novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pārgaujas novada pašvaldībā ir spēkā 

Pārgaujas novada domes 2016.gada 

20.oktobra saistošie noteikumi Nr. 13. “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanas kārtību Pārgaujas novadā. 

Grozījumi saistošajos noteikumos 

nepieciešami, lai atbalstītu personas, kam ir 

tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu un samazinātu administratīvo 

slogu atvieglojumu pieprasīšanā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek 

precizēta maksimāli pieļaujamā nodokļa 

atvieglojuma summa 500 eur apmērā (saskaņā 

ar veiktajiem grozījumiem likumā “Par 

nekustamā īpašuma nodokli”) un veiktie 

grozījumi mazinās administratīvo slogu 

atvieglojumu pieprasīšanu personām kurām 

atvieglojums pienākas ilgtermiņā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Plānotā budžeta ietvaros. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu 

piemērošanu var vērsties Pārgaujas novada 

pašvaldības Finanšu nodaļā.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas 

tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības 

mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               Hardijs Vents 

 


