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S A I S T O Š I E      N O T E I K U M I 

Valkā 
 
2017.gada 31.augustā                        Nr.  

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2017. gada 31.augusta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.12, ___.§) 
 

 
Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa  

atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” 
 

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 " Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:  
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir Valkas novada teritorijā reģistrētām juridiskām 

personām un Valkas novada teritorijā deklarētām fiziskām personām, kuras uzskaitītas šo saistošo 
noteikumu II.nodaļā un kurām aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz 
EUR 20.00.” 

 
2. Saistošo noteikumu 6. un 7. punktā skaitli “256.12” aizstāt ar skaitli “273.51”. 
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Paskaidrojuma raksts  
Saistošajiem noteikumiem Nr.__ “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa 

Informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

   Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešā daļa nosaka, ka 
pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi 
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.  
   Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai sniegtu atbalstu Valkas 
novadā deklarētiem nestrādājošiem 1. un 2. grupas invalīdiem un vientuļiem 
pensionāriem. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

   Nekustamā īpašuma atvieglojumus piešķir Valkas novada teritorijā 
reģistrētām juridiskām personām un Valkas novada teritorijā deklarētām 
fiziskām personām, kurām aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 
taksācijas gadā pārsniedz EUR 20.00.  
   Ņemot vērā to, ka vidējā pensija Valkas novadā saskaņā ar statistikas 
datiem sastāda EUR 273.51, pensijas apmērs, līdz kuram tiek piešķirtas 
atlaides, tiek palielināts no 256.12 EUR līdz 273.51 EUR. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Netiek plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”, kā arī 
pašvaldības mājas lapā internetā. 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa 
administrators. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 
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