
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.386 
 

Par Cēsu novada domes 2021.gada 11.novembra saistošo noteikumu 
Nr.11 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” precizētās 

redakcijas apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________________ 

Ziņo:  Aivija Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Dome konstatē: 
1. Cēsu novada pašvaldībā 2021. gada 22.novembrī ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) 2021. gada 22.novembra vēstule Nr. 1-18/10197 “Par 
saistošajiem noteikumiem Nr. 11” (turpmāk – atzinums), ar kuru Ministrija izsaka iebildumus un lūdz 
pārskatīt Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošos noteikumos Nr. 11 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi); 

2. Saistošie noteikumi ir precizēti, ņemot vērā lielāko daļu Ministrijas iebildumu: 
2.1. ievērojot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā 
noteiktos principus un 5.panta ceturto daļu nav ņemts vērā Ministrijas iebildums, kurā teikts svītrot 
saistošo noteikumu 3.7. apakšpunktu no saistošo noteikumu redakcijas; 
2.2. ņemts vērā Ministrijas iebildums, kurā lūgts papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar nodokļa 
maksātājiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu;  
2.3. ņemts vērā Ministrijas iebildums, kurā lūgts precizēt saistošo noteikumu 8. punkta pēdējo 
teikumu, papildinot to ar norādi, ka iesniegums nav jāiesniedz nodokļa subjektiem, kuriem pašvaldība 
piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu, jo informācija ir pašas pašvaldības rīcībā. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris 
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, 
Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” precizēto redakciju saskaņā ar 1.pielikumu. 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15 – PIELIKUMĀ 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


