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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 29.AUGUSTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.12 „PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU 

PIEMĒROŠANU VENTSPILS NOVADĀ” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā 

 īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu 

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2014.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ventspils novadā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. papildināt ar 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:  

           „ 

3.10. 1991.gada barikāžu dalībniekiem 50% 

” ; 

1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:  

„4. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 3.1.-3.6. un 3.8.-3.10.apakšpunktā, 

piešķir atvieglojumus par šādiem nekustamā īpašuma objektiem:”; 

1.3. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

„5. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 3.1.-3.6. un 3.8.-3.10.apakšpunktā, 

atvieglojumus piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta uz taksācijas gada 1.janvāri ir 

nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums, un šis nekustamais īpašums 

netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, netiek izīrēts vai iznomāts.”; 

1.4. papildināt ar 13.2 punktu šādā redakcijā:  

„13.2 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 3.10.apakšpunktā, Nodokļu nodaļa 

piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz personas iesniegtu pieteikumu par atvieglojumu 

saņemšanu un pievienotu 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecību. Nodokļa atvieglojums 

piemērojams ar to taksācijas gadu, kurā iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.”; 

1.5. svītrot 14.2.apakšpunktu. 

2. Saistošie noteikumi ir piemērojami no 2023. taksācijas gada. 
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Ventspils novadā 

Ventspils novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Ventspils novada domes 

2014.gada 29.augusta saistošos noteikumos Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanu Ventspils novadā”” paskaidrojuma raksts 

 

Domes priekšsēdētājs                                                      A. MUCENIEKS 

       

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi tiek pieņemti,  lai samazinātu nekustamā 

īpašuma nodokļa slogu atsevišķām nodokļa maksātāju 

kategorijām un vienkāršotu atvieglojumu piešķiršanas kārtību. 

Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts 

nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā 

noteiktajos gadījumos pašvaldība var lemt par nodokļu likmēm 

un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas. 

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešā daļa 

paredz, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros 

paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju kategorijām.  
2. Īss Saistošo noteikumu 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi ir papildināti ar nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju kategoriju, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus 1991.gada barikāžu dalībniekiem par  mājokli un 

tam piekritīgo zemi  50% apmērā. 

Saistošo noteikumu 14.2. apakšpunkts svītrots, jo zaudējis 

aktualitāti.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā paredzama pašvaldības 

budžeta ieņēmumu daļas samazināšanās,  aptuveni EUR 4000 

apmērā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 

vērsties pie Ventspils novada pašvaldības nodokļu 

administratoriem. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Konsultācijas nav notikušas 
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