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L Ē M U M S  
Valmierā 

  
2022.gada 13.oktobrī Nr.630 

 (ārkārtas sēdes protokols Nr.19, 8.§) 

 
Par precizējumu 2022.gada 29.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.68 “Grozījumi 
Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 
30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Valmieras novada 
administratīvajā teritorijā””  
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022.gada 29.septembrī 
izdeva saistošos noteikumus Nr.68 “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 
30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Valmieras novada administratīvajā teritorijā”” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.68) un nosūtīja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.  

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2022.gada 7.oktobra atzinumu Nr.1-18/6939 (saņemts 
Pašvaldībā 2022.gada 7.oktobrī un reģistrēts ar Nr.1.6/22/107), kurā sniegts pozitīvs atzinums, 
neizsakot iebildumus. Taču lūgts papildināt grozījumu projektu ar jaunu grozījumu attiecībā uz 
saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu. Ar grozījumu projektu tiek veikti grozījumi 
Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk – 
pamatredakcija), papildinot to ar tiesisko regulējumu attiecībā uz būvēm, kurām būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Vienlaikus, ja 
pamatredakciju papildina ar jaunu regulējumu, atbilstoši precizējama pamatredakcijas izdošanas 
tiesiskais pamatojums, norādot visas tās normatīvo aktu normas, uz kā pamata pamatredakcija 
izdota.  
 

Saistošo noteikumu Nr.68 
izdošanas tiesiskā 

pamatojuma aktuālā versija 
VARAM lūgums Pašvaldības skaidrojums 

  

Izdoti saskaņā ar  
likuma "Par nekustamā īpašuma 
nodokli" 2.panta 8.1 daļu, 
3.panta (11) daļu, 3.panta (14) 
daļu, 3.panta (16) daļu, 9.panta 
otro daļu 
 

 

Papildināt pamatredakcijas 
izdošanas tiesisko 
pamatojumu ar norādi uz 
likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta 16 
daļu 

 

Papildināts pamatredakcijas 
izdošanas tiesiskais 
pamatojums ar norādi uz 
likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta 16 
daļu 

 
Ņemot vērā minēto,  
 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj: 
 
1. precizēt Saistošos noteikumus Nr.68 (pielikumā); 



2. lēmums stājas spēkā 13.10.2022. 
 
Pielikumā: 1. Precizēti Saistošie noteikumi Nr.68 uz 2 lappusēm; 

2. Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem Nr.68 uz 3 lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


