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APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2015.gada 29.oktobra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.10, 13§,) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 25 
 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām 

personām Zilupes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 

likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa” 5.panta trešo daļu 

  

I Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu (turpmāk tekstā - Nodokļa atvieglojums) nodokļa maksātājiem 

– maznodrošinātām personām par Zilupes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo 

īpašumu. 

2. Nodokļa atvieglojumu piešķir, ja maznodrošinātai personai ir piešķirts maznodrošinātas 

ģimenes vai personas statuss saskaņā ar Zilupes novada sociālā dienesta lēmumu. 

 

II Nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība un apmērs 

3. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma 

nodokļa summas konkrētajam nodokļa objektam, atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai. 

4. Maznodrošinātai personai Nodokļa atvieglojums tiek piemērots par nekustamo īpašumu – 

zemi un dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 

dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir 

dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu 

(garāžām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas 

saimnieciskās darbības veikšanai. 

5. Maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 25% apmērā no aprēķinātā Nodokļa 

apmēra par periodu, kurā ģimene vai persona atbilst maznodrošinātas ģimenes vai personas 

statusam saskaņā ar Zilupes novada sociālā dienesta lēmumu. 

6. Ja personai ar Zilupes novada sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātas ģimenes 

vai personas statuss, tad tiek anulēts piešķirtais Nodokļa atvieglojums ar nākamo mēnesi pēc 

maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa anulēšanas. 

 

III Noslēguma jautājums 

7. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                                 O.Agafonovs 



Saistošo noteikumu 

,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām 

personām Zilupes novadā” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Zilupes novada pašvaldības dome 2015.gada 28.maijā ir 

apstiprinājusi pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 ,,Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 

Zilupes novadā”, kas stājās spēkā 01.07.2015. 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss dod tiesības 

ģimenei (personai) saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 5.panta 1.
1
daļu. Šī nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanas kārtība un apmērs tika noteikta ar jauno saistošo 

noteikumu ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Zilupes 

novadā” pieņemšanu. Jo līdz šim Zilupes novadā nebija 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma nevienai 

iedzīvotāju grupai (izņemot likumā ,,Par nekustamā īpašuma 

nodokli” noteikto). 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 

25% apmērā no aprēķinātā Nodokļa apmēra par periodu, kurā 

ģimene vai persona atbilst maznodrošinātas ģimenes vai 

personas statusam saskaņā ar Zilupes novada sociālā dienesta 

lēmumu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Izmaiņas tika ņemtas vērā, pieņemot pašvaldības budžetu 

2016.gadam. 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās, atbildīgie par 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Zilupes novadā 

tiešsaistes režīmā saņems no Zilupes novada sociālā dienesta 

informāciju par personām, kurām piešķirts maznodrošinātas 

personas vai ģimenes statuss. Pēc informācijas saņemšanas 

tiks pieņemti lēmumi par atvieglojumu piešķiršanu un veikti 

nodokļa pārrēķini. Nodokļa maksātājiem pašiem Zilupes 

pašvaldības domē iesniegumi par atvieglojumu piemērošanu 

nav jāiesniedz. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 

notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošo noteikumu projekti. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  O.Agafonovs 

http://www.zilupe.lv/

