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Par nekustamā īpašuma nodokļa un atvieglojumu piemērošanas kārtību Aizputes novadā  

 

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 2.panta 8.
1
 daļu, 3.panta 

pirmo daļu,  3.panta 1
4
 daļu, 5.panta trešo un 

ceturto daļu un 9.panta otro daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada administratīvajā teritorijā 

piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus 

par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek 

apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un kārtību, 

kādā pašvaldība var piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 

II. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana 

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī 

māja atrodas, maksā daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks - ja tāds ir, vai 

 2.1.  īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību; 

 2.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz 

dzīvojamās  mājas privatizācijai; 

 2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai 

zemesgrāmatā; 
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2.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu 

3. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu 

maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots 

valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots 

valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais 

lietotājs). 

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 

4. Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi 

trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, 90 procentu apmērā no aprēķinātās 

nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 

personas statusam.  

6. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas. 

7. Vēsturiskās apbūves ēku, kuras iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, 

īpašniekiem, ja šo ēku īpašnieki atjauno ēkas, piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no 

aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un tām piesaistīto platību, saskaņā ar 

Būvvaldes apsekošanas aktu. 

8. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek 

ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās 

vērtības: 

 8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības - sākot ar nākamo mēnesi pēc būves 

klasificēšanas degradēto būvju kategorijā; 

 8.2. būves kadastrālās vērtības - sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas 

degradēto būvju kategorijā. 

IV. Saistošo noteikumu izpildes kārtība un  uzraudzība 

9. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, maksātājs aizpilda brīvas formas 

iesniegumu, kurā norāda īpašuma adresi, kadastra numuru, platību, taksācijas gadā aprēķinātā 

nekustamā īpašuma nodokļa summu, īpašuma lietošanas mērķi un saimnieciskās darbības 

veidu, ja tāda notiek. 

10. Pēc iesnieguma un/vai Būvvaldes apsekošanas akta saņemšanas un izvērtēšanas atbildīgais 

darbinieks veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, sākot ar nākamo mēnesi no iesnieguma 

un/vai Būvvaldes apsekošanas akta saņemšanas mēneša un informē par atvieglojuma 

piešķiršanu. 
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11. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai 

cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par būvēm kas atzītas par atbilstošām saņemt nodokļa 

atvieglojumus Aizputes novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no 

būves klasificēšanas attiecīgajā kategorijā.  

5. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Aizputes novada 

domei ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 

brīža.  

V. Noslēguma jautājumi 

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks     Andris Jankovskis 

 

 

 



4 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.4 ”Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Aizputes novadā” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta  

nepieciešamības 

pamatojums  

1. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta otrā daļa paredz 

pašvaldību domēm tiesības saistošajos noteikumos noteikt nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 

vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma naudu bezstrīda 

kārtībā atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām".  

2. Pašvaldība var noteikt, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs 

par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai 

piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas. 

3. Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas 

būves no 2019.gada  tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma 

nodokli, lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu 

cilvēku drošības apdraudējumu un vides ainavas bojāšanu. 

4. Nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņa Aizputes novadā 

no2019.gada nav paredzēta. Nodokļa aprēķinā tiks piemērotas likmes 

atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā 

daļā noteiktajām likmēm. 

5. Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" no 2016.gada  neparedz 

piemērot nodokļa pieauguma ierobežojumus 25% apmērā. 

6. Dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), kuru platība 

pārsniedz 25 kv.m, netiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli. 

. 

2.Īss projekta satura izklāts 2.1.Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – Likums) 

grozījumi, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, piešķir pašvaldībām 

tiesības, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par nekustamā 

īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu savā 

administratīvajā teritorijā, par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar 

nekustamā īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kuri tiek 

izmantoti kā maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā īpašuma 

nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību 

apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, par 

termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā 

īpašuma nodokli piespiedu izpilde (maksimālais termiņš – 7 gadi), kā 

arī piešķir pašvaldībām tiesības no 2013.gada noteikt nodokļa likmes 

par savā administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem likmes koridora ietvaros no 0,2% līdz 3%.  

2.2. Saistošo noteikumu projektā noteikts: 
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Maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā. 

Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās 

daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un 

pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, 

maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki, 

nomnieki vai tiesiskie valdītāji  

Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo 

nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas 

lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā vai persona, kura 

faktiski lieto šo īpašumu. 

2.3. No 2019.gada ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā no 

būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās 

vērtības – tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku 

drošību apdraudošas būves. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pieņemot saistošos noteikumus, būtisks budžeta samazinājums nav 

paredzams. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības  budžetu 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāju atsevišķām kategorijām. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1.Aizputes novada dome ir institūcija, kurā privātpersonas var 

vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos; 

5.2. Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi 

pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju vietējā izdevumā 

Aizputes novada avīze; 

5.3.saistošo noteikumu izpildi nodrošina Aizputes novada domes 

Nekustamā īpašuma nodaļa un Aizputes novada pagastu pārvalžu 

nekustamā īpašuma speciālisti 

6. informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks     Andris Jankovskis 

 
 


