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2021.gada 30.decembrī       Nr.657 
          (protokols Nr.18, 100.§) 

 
Par preciz ējumiem 2021.gada 25.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.19 “Nekustam ā 
īpašuma nodok ļa atvieglojumu pieš ķiršanas 
kārt ība Valmieras novad ā” 
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2021.gada 25.novembrī izdeva 
saistošos noteikumus Nr.19 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 
Valmieras novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai. 

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2021.gada 8.decembra atzinumu Nr.1-18/10665 
(Pašvaldībā saņemts 09.12.2021. un reģistrēts ar Nr.1.6/21/35) (turpmāk – Atzinums), kurā par 
Pašvaldības Saistošajiem noteikumiem ir izteikti trīs iebildumi.  

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā 
pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 
pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta ministrijai. 

Saistošie noteikumi nav stājušies spēkā un lietderības apsvērumu dēļ Saistošajos 
noteikumos veikti precizējumi atbilstoši VARAM norādījumiem, tādējādi pilnībā ņemot vērā VARAM 
Atzinumā izteikto 1.iebildumu. Ir precizēts Saistošo noteikumu 16.punkts, norādot ēku veidu, par 
kurām piemērojams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums. 

Pašvaldība nav ņēmusi vērā VARAM 2.iebildumu, kurā ieteikts pārskatīt Saistošo noteikumu 
35.1.apakšpunktu, papildinot ar norādi, ka minētais nosacījums neattiecas ne vien uz šo noteikumu 
7.punktā minēto subjektu, bet arī uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā noteiktajiem 
subjektiem, kuriem nodokļa atvieglojumus piešķir uz likuma pamata. Atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
3.2.apakšpunktam, normatīvajā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka spēka normatīvā 
akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus subjektiem, kas noteikti likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā, nav 
noteikts nosacījums vērtēt nekustamā īpašuma nodokļa parādu esamību, līdz ar to Pašvaldībai 
Saistošos noteikumos nav atkārtoti jānorāda tas, kas ir jau ir noteikts likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”.  

Tāpat nav ņemts vērā VARAM 3.iebildums, kurā ieteikts precizēt Saistošo noteikumu 
36.punktu, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu un likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” regulējumu. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.pantā nav 
noteikts nodokļa administrācijas pienākums pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu, bet gan kontrolēt nodokļu (nodevu) atlaižu un atvieglojumu piemērošanas 
pareizību. Pašvaldība arī vērš VARAM uzmanību, ka atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
1.panta 1.punktam, nodokļu administrācijas izveidošana vai to amatpersonu iecelšana ir 
pašvaldības domes ekskluzīvā kompetence. Konkrētajā gadījumā Pašvaldības dome ar 
Saistošajiem noteikumiem ir noteikusi, ka lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātāju 



kategorijām par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, pieņem Pašvaldības 
izpilddirektors.  

 
Ņemot vērā minēto un VARAM 08.12.2021. atzinumu Nr.1-18/10665, kā arī pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto 
daļu,  

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, 
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. izteikt Saistošos noteikumus jaunā redakcijā (pielikumā); 
2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu 

apkalpošanas centrs” precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt VARAM; 
3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.decembrī.  
 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.19 (jaunā redakcijā) uz 5 lappusēm; 

 Precizēts saistošo noteikumu Nr.19 paskaidrojuma raksts uz 1 lappuses. 
 
 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


