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ar Varakļānu novada domes  
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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr.3 

 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

maznodrošinātām personām Varakļānu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 15.punktu un 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  

5.panta  pirmo prim pirmo, trešo un ceturto daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
(29.10.2015. SN Nr. 5 red.) 

 

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Varakļānu novada pašvaldība piešķir 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām par Varakļānu 

novada administratīvajā teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem. 

1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē 

Nekustamā īpašuma nodaļa. 

1.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu var apstrīdēt 

Varakļānu novada domē. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 

2.1. Saistošajos noteikumos paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no 

aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami maznodrošinātām personām, 

kurām Varakļānu novada Sociālais dienests piešķīris maznodrošinātas personas statusu. 

2.2. Nekustamā īpašuma atvieglojumi piešķirami 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā 

īpašuma nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas 

personas statusam attiecībā uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 

2.punktā un 1
.2

 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo 

zemi: (29.10.2015. SN Nr. 5 red.) 

2.2.1. Varakļānu novada pagasta teritorijā ēkai (būvei) piekritīgā zeme ir zeme, ko aizņem 

ēkas (būves) un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zeme; 

2.2.2. Varakļānu pilsētas teritorijā šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme ir zeme, ko aizņem 

ēka (būve), kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zeme. 
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3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

3.1. Personai, kurai saskaņā ar saistošo noteikumu 2.1.apakšpunkta nosacījumiem ir 

tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atvieglojumus piešķir, balstoties uz 

Varakļānu novada pašvaldības vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību 

šo saistošo noteikumu nosacījumiem 

3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas 

netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts. 

3.3. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 

gan saskaņā ar šo saistošo noteikumu, gan citu normatīvo aktu nosacījumiem, nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam 

nosacījumam. 

3.4. (izslēgts ar 29.10.2015. SN Nr. 5) 

 

4. Nobeiguma jautājums 

(29.10.2015. SN Nr. 5 red.) 

 

4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2016. 

 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

 
 

 

 

 

 


