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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10

Par grozījumiem 26.05.2011. pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 
„ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”

Izdoti saskaņā ar likumu 
„ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.punktu,

 „ Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu un 45.pantu

1. Papildināt 2.1.punktu ar 2.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 2.1.5. aizbildņiem, kuru apgādībā ir bērns vai bērni līdz 18 gadu 
 vecumam, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.”

2. Papildināt 3.punktu ar 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 3.1. nodokļa atvieglojumus 2.1.5. apakšpunktā minētās personas var 
saņemt par īpašumu, kurā viņi dzīvo, ja deklarētā dzīvesvieta ir 
Pāvilostas novads.”

3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs (paraksts) Uldis Kristapsons

Stājas spēkā ar 2013.gada 15.februāri.



Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojumu 
raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums

 Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.punkts 
paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros 
paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Pašvaldība saistošo noteikumu grozījumos paredz, kanekustamā 
īpašuma atvieglojumus var saņemt aizbildņi, kuru apgādībā ir 
bērns vai bērni līdz 18 gadu vecumam.

3. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 
pašvaldības 

budžetu

Veicot aprēķinus pēc Sociālā dienesta sniegtās informācijas, ka 
novadā ir četras aizbildņu ģimenes, kuri maksā NĪN gadā Ls 
104.43, tad pēc NĪN atvieglojumu piešķiršanas ietekme uz 
budžetu būs Ls 52,22.

4. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 

teritorijā

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti informatīvajā 
izdevumā „ Pāvilostas Novada Ziņas” un novada domes mājas 
lapā www.pavilosta.lv 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
http://www.pavilosta.lv/

