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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 

 
APSTIPRINĀTS  

Ar Jaunpils novada domes 
2013. gada 30. Janvāra 

 domes sēdes Nr. 1,  lēmumu Nr. 2 

 
2013. gada 30. janvārī Saistošie noteikumi Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” (JV,spēkā 

ar 30.01.2013) ar grozījumiem: 
24.04.2014. Grozījumi Nr.5 (JV, spēkā ar 24.04.2014.) 

 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 46. pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3.panta 1.4 daļu, 9. panta otro daļu, Pārejas noteikumu 40.1punktu un 47.punktu 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka: 
1.1 nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.04.2014, Saistošie noteikumi Nr.5,kas stājās spēkā 24.04.2014.) 

1.2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem 

īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju 

(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz 
nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. 
panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.04.2014, Saistošie noteikumi Nr.5,kas stājās spēkā 24.04.2014) 
1.3. nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņu. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs zemei, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi 
par katru zemes vienību Jaunpils novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā nedrīkst pārsniegt 

iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 
procentiem. 

3. Izslēgts. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.04.2014, Saistošie noteikumi Nr.5,kas stājās spēkā 24.04.2014) 
4. Izslēgts. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.04.2014, Saistošie noteikumi Nr.5,kas stājās spēkā 24.04.2014) 
 5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa 

likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: 
           5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 

           5.2. būves kadastrālās vērtības. 

 
6. Pamats Noteikumu 5. pantā minētās nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanai ir Jaunpils novada 

būvvaldes atzinums, ar kuru tā konstatējusi, ka attiecīgā būve ir vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša būve. 

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no 

nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 



8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
            

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu satur laika zīmogu 

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
    Saistošajiem noteikumiem  Nr. 1 

 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 
 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

Tiesības izdot šos saistošos noteikumus piešķir likums  

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu, 9. Panta otro daļu, Pārejas 
noteikumu 40.1punktu un 47.punktu 

 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

1.Saskaņā grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 

1
4
punktu, kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi 

degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves apliek ar 

nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes 

kadastrālās vērtības un pašvaldība to aplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem 
saistošajiem noteikumiem. 

2.Saskaņā grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro 
daļu, par maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu pašvaldība ir 

noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem.  
3.Saskaņā grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 

noteikumi tika papildināti ar 40.1, kas nosaka, ka līdz dienai, kad tiek sagatavots 

nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, pašvaldībām, izdodot saistošos 
noteikumus, kurus pieņem likuma “Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā, ir tiesības 

2013.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai 
saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā 

pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.  

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā iespējama pašvaldības budžeta 

samazināšanās, taču prognozējamā finansiālā ietekme ir neliela. 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Šie saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jaunpils novada pašvaldības teritorijā 
un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Jaunpils novada 

administratīvajā teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nosūtīt Jaunpils novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.   „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, 

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

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 

privātpersonām, jo nodokļa pieauguma ierobežojums labvēlīgi ietekmē nodokļa 

maksātājus 

 

 

 
 

 

http://www.jaunpils.lv/

