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APSTIPRINĀTI 

ar  Madonas novada pašvaldības domes  

2012.gada 27.septembra lēmumu 

 (protokols Nr.21; 65.p.) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu  

nekustamā īpašuma nodoklim 
 

Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta likuma 

 4.panta otro daļu 

  

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļu atbalsta pasākums tiek piemērots 

nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Madonas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem.  

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to 

saistītajiem maksājumiem administrē Madonas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma nodokļa administrators un  pagasta pārvalžu amatpersonas, kuras veic 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas funkciju pagastā. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.      

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Ceļapīters 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.20 

”Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma 

nodoklim” 
 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs        A. Ceļapīters 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

 

2012.gada 23.augustā spēkā ir stājies Nodokļu atbalsta pasākuma  

likums, saskaņā ar kuru pašvaldībai ir iespēja piemērot nekustamā 

īpašuma nodokļa atbalsta pasākumu par pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Nodokļa atbalsta pasākuma uzsākšana ir noteikta 2012.gada 

1.oktobris. 

  

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums un būtība 

Lai piemērotu nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākumu, 

pašvaldībai ir jāizdod saistošie noteikumi  saskaņā ar Nodokļa 

atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu  -Nodokļu atbalsta 

pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to 

saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz 

Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta pasākuma 

uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā 

noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa 

atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un 

ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis- atvieglot nodokļu 

maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu slogu 

un palielināt pašvaldības budžeta ieņēmumus.  

 

 

3. Informācija par plānoto ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Ja 100% visi nodokļu maksātāji, kuriem ir tiesības piedalīties 

nodokļu atbalsta pasākumā, izmantotu šīs tiesības, tad  pašvaldības 

budžetā tiktu iemaksāts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds  

117187.61 Ls apmērā, savukārt dzēšamā nokavējumu nauda būtu 

66719 Ls. Lai nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji iegūtu tiesības 

piedalīties nodokļu atbalsta pasākumā, tad viņiem būtu jāsamaksā 

kārtējā gada nodokļu parādi – no tā pašvaldības budžets 2012.gadā 

iegūtu  75405 Ls. 

4. Informācija par plānoto ietekmi uz 

fiziskajām  un juridiskajām personām 

pašvaldības teritorijā 

Ietekme uz juridiskām un fiziskām personām, kurām pieder 

nekustamai īpašums Madonas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā un kurām ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

5. Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Administratīvās procedūras netiek mainītas, jaunas  

6. 8. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  Saistošo 

noteikumu projektu 

Konsultācijas nav notikušas 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012012072640002&Req=0103012012072640002&Key=0103011994051932769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012012072640002&Req=0103012012072640002&Key=0103011994051932769&Hash=1#1

