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2018.gada 15. novembra sēdes 

protokollēmumu Nr.14#11 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2018. gada 15. novembrī                Nr. 9 

Par atvieglojumiem nekustāmā īpašuma nodokļa maksātājiem 2019. gadā 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par nekustāmā īpašuma nodokli” 

5. panta 1.
1
, 1.

2
, 3. un 4. daļu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumus nekustāmā īpašuma nodokļu maksātājiem 

Alsungas novada administratīvajā teritorijā.  

2. Tiesības saņemt atvieglojumus no taksācijas gadā aprēķināta nekustāmā īpašuma 

nodokļu summas par nekustāmo īpašumu ir šādām nekustāmā īpašuma nodokļu maksātāju 

kategorijām: 

 2.1. personām, kurām ar Alsungas novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts 

maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss - piemēro atlaidi 70% apmērā no taksācijas 

gadā aprēķināta nekustāmā īpašuma nodokļu summas; 

 2.2. dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 

īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids 

ir dzīvošana un tām piekritīgai zemei, personai, ja persona (pašai vai kopā ar laulāto) vai 

tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī 

aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja personai vai tās laulātajam šajā 

objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem- piemēro 

atlaidi 70% apmērā no taksācijas gadā aprēķināta nekustāmā īpašuma nodokļu summas. 

Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustāmā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs ir kāds no 2.2. punktā minētajiem bērniem. 

3. Ja personai, kurai saskaņā ar šo noteikumu 2.1. punktu ir piešķirti nekustamā īpašuma 

nodokļu atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātās personas 

(ģimenes) statuss, Alsungas novada domes nekustāmā īpašuma speciāliste anulē 

piešķirtos nodokļu atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās personas 

(ģimenes) statusa anulēšanas. 

4. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2019. gada 1. janvāri. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa  
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