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Latvijas Republika 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME  

Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 

Tālrunis 63498261, fakss 63484567 

 

  APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 

26.05.2011. lēmumu  

(prot. Nr. 8., 7. §) 

  

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
 

Izdoti saskaņā ar   

likuma „Par pašvaldībām „ 14.panta pirmās daļas 3. Punktu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta (3) daļu 

  

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" 

nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa 

maksātājiem Pāvilostas novadā. 

1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā - 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Pāvilostas Novada Ziņas". 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 

2.1. Pāvilostas novada dome (turpmāk - Dome) piešķir atvieglojumus šādām nodokļa 

maksātāju kategorijām: 

Nodokļa maksātāju kategorija 

Nodokļa atvieglojums 

% no nekustamā īpašuma 

nodokļa summas 

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem par īpašumā 

(valdījumā) esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām 

mājām, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā vai iznomāts citām personām 

 

50% 

2.1.2. nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar 

piemaksu nepārsniedz Ls 135,00 mēnesī, par īpašumā 

(valdījumā) esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām 

 

50% 
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mājām, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā vai iznomāts citām personām 

2.1.3. fiziskām personām, kurām piešķirts trūcīgās vai 

maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, par īpašumā 

(valdījumā) esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām 

mājām, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā vai iznomāts citām personām 

 

uz statusa piešķiršanas 

periodu 50 %  

2.1.4. juridiskām personām, kas savu darbību uzsākušas  pēc 

 2010.gada 01.janvāra Pāvilostas novada teritorijā (juridiskās 

personas juridiska adrese ir Pāvilostas novadā), izveidojot 

vismaz 5 jaunas darba vietas.  

 

50% 

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus 

3.1. Nodokļa atvieglojumus 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3., apakšpunktā minētās personas var saņemt 

par īpašumu, kurā viņi dzīvo, ja  deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novads. 

3.2. Nodokļa atvieglojumus var saņemt, ja nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem. 

3.3. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas 

laikrakstā "Pāvilostas Novada Ziņas". Iesniegumā juridiskai personai jānorāda pamatojums, 

bet fiziskajai personai iesniegumam jāpievieno arī atvieglojumu piemērošanas apliecinoši 

dokumenti. 

3.4. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu pieņem Dome. 

4. Iesniedzamo dokumentu saraksts 

Domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanu" 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā  minēto personu 

iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti: 

- 2.1.1.apakšpunktā minētajām personām – iesniegums un invalīda apliecības kopija; 

- 2.1.2.apakšpunktā minētajām personām – iesniegums, pensionāra apliecības kopija vai 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas apmēru un Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas piemaksas apmēru, kā arī parakstīts 

apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, ka ir vientuļais pensionārs un nav 

noslēgts uztura līgums; 

- 2.1.3.apakšpunktā minētajām personām -  pārbaudi veiks pašvaldības nozīmētais speciālists. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks   (paraksts)   J.Vitrups 

 

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 15.jūliju. 


