
 

2017.gada 29.novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos 

Nr. SN20/2017 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Saulkrastu novada domes 
2017.gada 29.novembra lēmumu 

(prot. Nr.19/2017§30) 
 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 
14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Saulkrastu novadā” 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta pirmo daļu, 
1.4, 1.6 daļu, 5.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu 

 
1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 

14/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:  

 
1.1. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 
“20. Noteikumu 14. punktā minētos atvieglojumus piemēro ar taksācijas gada 1.janvāri, 
nodokļu maksātājam, kurš: 
20.1. ir deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1.janvāri; 
20.2. ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu atvieglojumu saņemšanai (paraugs 
pielikumā).”. 

 
1.2.Svītrot 21.punktu. 
 
1.3. Papildināt ar 25.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“25.5. nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā pēc 
taksācijas gada 1.janvāra.”. 
 
1.4.Izteikt pielikumu šo Noteikumu pielikumā pievienotajā redakcijā. 
 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 
 

Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 
  



Pielikums 
Saulkrastu novada domes 

2017.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.SN 2017/14 
“Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 

 atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums) 
 
 

(fiziskai personai- personas kods, juridiskai personai- reģistrācijas numurs) 
 
 

(adrese) 
 
 

(tālruņa numurs, e-pasts) 
 

IESNIEGUMS 
Saulkrastos 

201_. gada ____. ____________ 
Saulkrastu novada domei 

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
LV- 2160 

 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 
 
Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma______________________________________________ 
nodokļa atvieglojumu, sakarā ar: 
 

 1.grupas invaliditāti  
 2.grupas invaliditāti 
 Esmu politiski represēta persona 
 Manā aprūpē ir bērni/s ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni ar 1.un 2.grupas 

invaliditāti 
 Par saviem līdzekļiem veicu ieguldījumu publiskās infrastruktūras attīstībā 
 Īpašumā ir ēkas, inženierbūves vai zeme, kas publiski pieejama plašam personu lokam un tiek 

izmantota publisku sporta nodarbību, sporta pasākumu un sacensību vajadzībām 
 Dzīvesvietas deklarāciju nodokļu maksātājam piederošajā nekustamajā īpašumā 

 

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 
 invalīda apliecība (kopija), izdota ________________, derīga _____________________ 
 līgums, par ieguldījumu publiskā infrastruktūrā (kopija)  
 dokumentu, kas apliecina publiskā infrastruktūrā veikto ieguldījumu apjomu  

 
 

 

 
_________________      __________________________  
(paraksts)         (paraksta atšifrējums) 

  



Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 
/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” 
(turpmāk - Noteikumi) izstrādāti pamatojoties uz likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 2.1 
daļu, 3.panta pirmo daļu, 1.4, 1.6 daļu, 5.panta trešo daļu, 
9.panta otro daļu.  
Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājs var saņemt 
nodokļa atvieglojumu par sev piederošu nekustamo īpašumu 
Saulkrastu novadā, kurš ir nodokļa maksātāja deklarētā 
dzīvesvieta.  

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā nodokļu 
maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumu par sev piederošu 
nekustamo īpašumu Saulkrastu novadā, ja šajā īpašumā ir 
personas deklarētā dzīvesvieta.  
Noteikumi paredz, ka personām, kuras savu dzīvesvietu ir 
deklarējušas savā nekustamajā īpašumā Saulkrastu novadā, ir 
tiesības saņemt atvieglojumu 70% apmērā, ja ir iesniegts 
iesniegums pašvaldībā.  
Noteikumu pielikumā ir pievienota iesnieguma forma, ko 
aizpilda nodokļa atvieglojuma pieprasītājs.  
Lai atvieglotu minētā nodokļa atvieglojuma saņemšanu, 
persona iesniegumu pašvaldībā var iesniegt nosūtot pa pastu, 
faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu 
vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, 
vai nodot personīgi valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centrā.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta neitrāla finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu, jo nodokļa atvieglojums 
nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā 
nekustamajā īpašumā, ir tikai viens no vairākiem nodokļa 
atvieglojuma veidiem.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā 

Projekts labvēlīgi ietekmē fiziskās personas, kuras ir deklarētas 
savā nekustamajā īpašumā Saulkrastu novadā.  

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nodokļa administrēšanas nolūkos, nodokļa maksātājiem, lai 
saņemtu nodokļa atvieglojumu sakarā ar dzīvesvietas 
deklarāciju nodokļu maksātājam piederošajā nekustamajā 
īpašumā, ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Ervīns Grāvītis 



 


