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Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu 2012.gadā, 
Valkas novadā 

 
Izdoti saskaĦā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 46.pantu 
 un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  
1.panta  2.daĜas 9.1punktu, 1. panta 21.daĜu ,   

pārejas noteikumu 40. un 41.punktu. 
 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka, kā piemērojami likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daĜas 
91.punkts, 1.panta 21.daĜa un pārejas noteikumu 40.punkts. 

2. 2012.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas 
platība pārsniedz 25 m2. 

3. Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokĜa 
apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērėis, atsevišėi par katru zemes vienību 
2012.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēėināto nodokĜa apmēru (neĦemot 
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. 
3.1. Nekustamā īpašuma nodokĜa apmēra pieauguma ierobežojums tiek piemērots arī tādiem 

nekustamā īpašuma nodokĜa objektiem daudzdzīvokĜu dzīvojamā mājā, kuri sastāv no vienas telpu 
grupas un zemes domājamām daĜām :  
3.1.1. kuri no jauna izveidoti privatizācijas rezultātā. Šādā gadījumā nekustamā īpašuma nodokĜa 

pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no iepriekšējam taksācijas gadam aprēėinātā 
nodokĜa par nesadalīto zemes vienību, kas bija piekritīga katram atsevišėam dzīvoklim vai 
nedzīvojamai telpai; 

3.1.2. ja attiecīgajai telpu grupai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reăistrā nav mainīts telpu 
grupas lietošanas veids, arī gadījumos, ja zemei ir mainīts nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėis. 

3.2. Šo noteikumu 3.punktā noteikto nodokĜa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja 
aprēėinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem. 

3.3. Šo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokĜa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokĜa 
aprēėinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi. 

3.4. Piemērojot šo noteikumu 3.punktu :  
3.4.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērėis uzskatāms par nemainītu, ja Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” noteiktajā kārtībā 
pašvaldība nav mainījusi nekustamā īpašuma lietošanas mērėi vai lietošanas mērėis 
mainīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, uz administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kurš 
atceĜ iepriekš pieĦemto prettiesisko lēmumu, vai uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma 93.pantu; 

3.4.2. ja, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daĜas 13.punktā 
paredzēto nosacījumu, nekustamā īpašuma nodoklis par rekonstruētu ēku iepriekšējam 
taksācijas gadam nav aprēėināts, nodokĜa apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro, 
Ħemot vērā nodokĜa summu, kāda būtu aprēėināta, ja uz šo ēku netiktu attiecināts minētais 



likuma nosacījums. Citos gadījumos, kad nekustamā īpašuma nodoklis, pamatojoties uz 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daĜas nosacījumiem, par konkrētu 
nekustamā īpašuma objektu iepriekšējam taksācijas gadam nav aprēėināts, nodokĜa 
apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro; 

3.4.3. nodokĜa apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro, ja: 
1) zemes vienībai nav mainīta tās kopējā platība un kopējās izmaiĦas, kas radušās pēc zemes 
vienības lietošanas mērėu maiĦas, nepārsniedz 10 procentus no zemes vienības kopējās platības; 
2) zemes vienību ar vienu lietošanas mērėi sadala vairākās zemes vienībās un atdalītajām zemes 
vienībām nosaka tādu pašu lietošanas mērėi, kāds bija zemes vienībai pirms tās sadalīšanas. 

4. SaskaĦā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 41.punktu, līdz 2012.gada 
1.jūnijam kadastra subjektam ir pienākums ierosināt — laukumu, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekĜu 
maksas stāvlaukumi, noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu. 

5. Saistošie noteikumi tiek piemēroti aprēėinot nekustamā īpašuma nodokli par 2012.gadu. 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                   Kārlis Albergs 
 
 

 

 

 
 

Valkas novada  saistošo noteikumu  Nr.1   
„Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu 2012.gadā, Valkas novadā” 

 paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaĜas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt nekustamā 
īpašuma nodokĜa aprēėina nosacījumus Valkas novadā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar 2012. gada 1. janvāri stājas spēkā likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” grozījumi, kas nosaka, ka pašvaldībai tiek 
deleăētas tiesības - piemērot 2012. gadā nodokĜa apmēra pieauguma 
ierobežojumu zemei, kā arī neaplikt dzīvojamo māju palīgēkas, kuru 
platība pārsniedz 25 m2, izĦemot garāžas. 
 
Pašvaldība drīkst piemērot nodokĜa apmēra pieauguma ierobežojumu 
zemei, kā arī neaplikt dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 
pārsniedz 25 m2, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokĜa 
maksāšanas paziĦojums par 2012.gadu, pašvaldība ir izdevusi 
saistošos noteikumus, kurus pieĦem likuma “Par pašvaldībām” 
46.panta kārtībā. 
 
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”, pārejas noteikumu 
41.punkts nosaka ka saistošajos noteikumos pašvaldība nosaka arī 
termiĦu, kādā 2012.gadā kadastra subjektam ir pienākums ierosināt 
laukumu, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekĜu maksas stāvlaukumi, 
noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu. Šie laukumi, saskaĦā ar 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.daĜu apliekas ar 
nekustamā īpašuma nodokli 1.5 % apmērā. 
 
Lai mazinātu nekustamā īpašuma slogu nodokĜu maksātājiem, 
saistošo noteikumu projektā: 
 
- noteikts nekustamā īpašuma nodokĜa apmēra pieauguma 

ierobežojumu zemei 25% apmērā; 
- noteikts neaplikt dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 

pārsniedz 25 m2, izĦemot garāžas; 
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nosakot nekustamā īpašuma nodokĜa apmēra pieauguma 
ierobežojumu zemei 25% apmērā, iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu LVL - 6017,00. 
 
Nosakot neaplikt dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 
25 m2, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu LVL  - 2697,00. 
 
Nosakot aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli transportlīdzekĜu 
maksas stāvlaukumus, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu 
nav precīzi nosakāma. 

4. Informācija par plānoto  projekta Netiek plānota būtiska ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi. 



ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                Kārlis Albergs 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


