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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  un ar to 

saistītajiem  maksājumiem par Kandavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem  

 
Izdoti saskaņā ar  Nodokļu atbalsta  

pasākuma likuma 4.panta otro daļu un  

likuma „Par pašvaldībām”46.pantu 

 
1. Saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, ir izdoti ar mērķi Kandavas novada domei 

(turpmāk – pašvaldība) piedalīties Latvijas valdības atbalstītajā nodokļu atbalsta pasākumā, 

lai nodokļu  maksātājiem atvieglotu ekonomiskās krīzes rezultātā raušos nodokļu parādu 

slogu un palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus.  

2. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa  un ar to saistīto maksājumu atbalsta 

pasākuma īstenošanas kārtību Kandavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem. 

3. Nodokļa atbalsta pasākumam var pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli izpratnē) par Kandavas novada administratīvajā teritorijā 

esošajiem nekustamiem īpašumiem, par kuriem ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds. 

4. Nodokļa atbalsta pasākums ir vienreizējs pasākums, kura ietvaros nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem tiek dzēsta nokavējuma nauda  un 90% soda nauda, ja noteiktajā 

termiņā tiek samaksāts pamatparāds un ar to saistītā soda nauda 10% apmērā. 

5. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds tiek aprēķināts pēc stāvokļa uz laika periodu, 

kādu to nosaka Nodokļu atbalsta pasākuma likums, līdz nodokļu atbalsta pasākuma 

uzsākšanas dienai. 

6. Lai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam tiktu piemērots nodokļa atbalsta pasākums, 

nodokļa maksātājs trīs mēnešu laikā iesniedz pašvaldībā Ministru kabineta 2012.gada 

28.augusta noteikumos Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” noteiktas 

formas iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā. 

7. Pašvaldībās priekšsēdētājs, pamatojoties uz pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu 

ekonomista atzinumu, pieņem lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai arī 

lēmumu par atteikumu piemērot nodokļa atbalsta pasākumu. 

8. Nodokļa maksātājs nodrošina lēmuma par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu izpildi. 

9. Nokavējuma nauda un, ja attiecināms, 90% soda nauda tiek dzēsta pēc lēmuma par nodokļa 

atbalsta pasākuma piemērošanu pilnīgas izpildes. 



 

10. Citos jautājumos nodokļa atbalsta pasākuma īstenošana notiek, piemērojot Nodokļu 

atbalsta pasākuma likumu un Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.600 

„Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”. 

11. Noteikumu 7.punktā minētie lēmumi, apstrīdami Administratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtībā. 

12. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā kārtībā. 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts)   R.Bārenis 



 

Paskaidrojuma raksts 

Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 

 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  un ar to 

saistītajiem  maksājumiem par Kandavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem ” 

   

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes ietekmē nodokļu maksātāju 

ekonomiskais stāvoklis krasi pasliktinājās un nodokļu maksātājiem rodas 

grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus, ir nepieciešams meklēt 

risinājumus, kas dotu iespēju nodokļu maksātājiem noteiktā periodā segt 

savas nodokļu saistības (samaksāt nodokļu parādu) un attiecīgi turpināt 

uzņēmējdarbību. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai vienlaicīgi 

palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus un arī atbalstītu nodokļu 

maksātāju pielāgošanos krīzes radītajiem izaicinājumiem. Nodokļu 

atbalsta pasākums būs vienreiz veicams pasākums nokavējuma naudas 

dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā 

nodokļu pamatparādu. 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

 Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts pamatojoties uz 

Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu. Saskaņā ar šo 

pantu, ja pašvaldības dome likuma „Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā 

ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu tās administratīvajā teritorijā, nodokļu maksātājam ir 

tiesības iesniegt iesniegumu attiecīgajā pašvaldībā Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem. 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pašvaldība administrēs nodokļu 

atbalsta pasākumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Nodokļu 

maksātājs veic maksājumus ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

pašvaldības noteiktajos termiņos. 
  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Saskaņā ar Kandavas novada domes Finanšu nodaļas sniegto 

informāciju, kopējais nekustāmā īpašuma nodokļa parāds ir 65 525.94  

latu, nokavējuma nauda 14 611.19 lati. Nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanas rezultātā pašvaldības budžets var papildināties nekustāmā 

īpašuma nodokļa pamatparāda apmērā. Savukārt, ja nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds tiks piedzīts ar zvērinātu tiesu izpildītāju starpniecību, 

pašvaldībai ir jārēķinās ar papildus izdevumiem, bez garantijas, ka tas 

tiks piedzīts. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Samazināsies nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaits, kā arī pasākums 

veicinās arī nodokļu maksātāju maksātnespējas procesu skaita 

samazināšanos. 

5. Informācija par 

administratīvajā

m procedūrām 

 Saistošos noteikumus piemēros pašvaldības Finanšu nodaļa. Papildus 

administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas. 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētājs                                                           R.Bārenis  


