
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
VALMIERAS NOVADA PAŠVALD ĪBAS DOME  

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv 

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Valmieras novada pašvald ības 2021.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 
“Nekustam ā īpašuma nodok ļa atvieglojumu pieš ķiršanas k ārt ība Valmieras novad ā” 

 
 

Paskaidrojuma raksta sad aļa Inform ācija  
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 
Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, 
Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas 
pašvaldībām, no 2021.gada 1.jūlija ir izveidota Valmieras 
novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu 2021.gada 
pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu 
veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus 
un pieņem jaunus vienotus novada saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešajai daļai,  
pašvaldības izdod saistošus noteikumus savu funkciju 
izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos. 
Savukārt, atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 
5.panta trešajai daļai, pašvaldības var izdot saistošos 
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Atbilstoši 
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtajai 
daļai atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 
25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 
To nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās 
darbības veicēji, pašvaldības piešķir nodokļa atvieglojumus kā 
de minimis atbalstu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Paredzētie atvieglojumi samazinās nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumus.  
Ietekmi uz Pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt precīzi, 
to ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un saņemto 
iesniegumu skaits. 

 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs 
sabiedrības mērķgrupu – nodokļa maksātājus, kuriem atbilstoši 
saistošajiem noteikumiem tiek piemēroti nodokļa atvieglojumi. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumi tiks publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī 
publicēti portālā www.valmierasnovads.lv.  
Noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras novada 
pašvaldības administrācijas struktūrvienība “Finanšu un 
ekonomikas nodaļa”. 



6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti. 
Pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 


