
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ķeguma novada domes 27.09.2012. lēmumu 

Nr.404 

(protokols Nr.21,1.§)  

 

Ar grozījumiem: 

16.10.2013. Ķeguma novada domes saistošie 

noteikumi Nr.21/2013 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 

 

2012.gada 27.septembrī        Nr.14/2012 

 

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ķeguma 

novadā  
 

Izdoti saskaņā ar likuma  "Par pašvaldībām" 

46.pantu,  

Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta 

otro daļu 

 

1. Saistošie noteikumi, turpmāk tekstā Noteikumi, nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums, 

turpmāk tekstā NAP, tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 

maksājumiem par Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem. 

 

2. NAP attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem 

administrē Ķeguma novada domes Centralizētā grāmatvedība, turpmāk tekstā 

Grāmatvedība.  

 

3. Lai piedalītos NAP, nodokļa maksātāji, kam uz 2011.gada 1.septembri ir nekustamā 

īpašuma nodokļa pamatparāds un nokavējuma nauda, iesniedz Grāmatvedībai  adresētu 

iesniegumu par piedalīšanos NAP, kurā jānorāda nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, 

uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods/personas kods, juridiskā adrese/deklarētās 

dzīvesvietas adrese, kā arī jānorāda, cik mēnešos nodokļu maksātājs apņemas veikt NAP 

maksājumu (maksimālais mēnešu skaits – 60 mēneši, ar nosacījumu, ka tiek maksāts ne 

mazāk kā 70 euro mēnesī).  
(Grozīts ar Ķeguma novada domes 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013,) 

 

4. Nodokļa maksātāja iesniegumu Grāmatvedība 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts 

iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, izskata un pieņem lēmumu 
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atbilstoši Nodokļa atbalsta likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.600 no 28.08.2012. 

„Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” noteiktajām prasībām.  

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    R.Ozols 
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Paskaidrojuma raksts 

Ķeguma novada domes 2012.gada 27.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.14 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim Ķeguma novadā" 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma 

"Nodokļa atbalsta pasākuma likums" 4.panta otro daļu 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodokļa atbalsta 

pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem Ķeguma novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saskaņā ar centralizētās grāmatvedības sniegto informāciju, 

NAP pretendentiem kopējais nekustāmā īpašuma nodokļa 

parāds uz 24.09.2012 sastāda 25964.52 Ls, nokavējuma nauda 

11597.68 Ls. Pašvaldības budžetu 2012.gadā un turpmākajos 

gados NAP ietekmēs pozitīvi. Skaitliskos aprēķinus varēs 

noteikt tikai pēc NIN maksātāju dalības.  

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz 

trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētājs        R.Ozols 

 


