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 SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
 

Cēsīs 
20.09.2012.          Nr.17 
 

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodoklim 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Nodokļu atbalsta 

pasākuma likums”4.panta otro daļu 
 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Cēsu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem 
maksājumiem administrē Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
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Pielikums 

Cēsu novada domes sēdes 
20.09.2012.lēmumam Nr.424 

 
Saistošo noteikumu Nr.17 

„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma  nodoklim”  
paskaidrojuma raksts 

 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums  „Nodokļa  atbalsta  pasākuma likums“ 4.panta otrā daļa. Nodokļa 
atbalsta  pasākuma  uzsākšana  2012.gada 1.oktobris. 
Vienreizējs  pasākums nokavējuma  naudas dzēšanai, ja  persona līdz  
noteiktam  brīdim  samaksā  nodokļa  pamatparādu. 

2. Pašreizējā situācija 
un problēmas 

Atvieglot  nodokļu   maksātājiem  ekonomiskās  krīzes  rezultātā  
radušos  nodokļu  slogu   un  palielināt   budžeta  ieņēmumus.   

3. Normatīvā akta 
projekta būtība 

Nodokļu atbalsta  pasākums  attiecināms  uz nekustamā  īpašuma  
nodokli.  
Būtība- nokavējuma nauda  tiek  dzēsta  pēc  pamatparāda   samaksas 
pilnā apmērā. 

  
II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību 

1. Sabiedrības 
mērķgrupa 

Privātpersonas un juridiskās  personas, ja NAP  pamatparāds- nodokļu   
pamamtparāds, kas  noteikts  sadalījumā pa  nodokļu  maksājumu  
veidiem  pēc   stāvokļa   2011.gada 1.septembrī un  nav  samaksāts   līdz   
nodokļu  atbalsta  pasākuma  uzsākšanas  dienai.  Nekustamā  īpašuma  
nodokļa  pamatparāds  tiek  noteikts   Cēsu  novada  pašvaldības   
administratīvās  teritorijas  ietvaros. 

2. Ietekme uz 
uzņēmējsabiedrības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Fiziskas  un juridiskās personas, kuru īpašumi  atrodas Cēsu novada 
pašvaldības teritorijā. 

3. Administratīvās 
procedūras 
raksturojums 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu 
 (tūkst. latu) 

Rādītāji 2012.gads Turpmākie trīs gadi 
2013. 2014. 2015. 

1 2 3 4 5 
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos -14,- 0 0 0 
2. Izmaiņas budžeta izdevumos 0 0 0 0 
3. Finansiālā ietekme -14,- 0 0 0 
4. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu 
aprēķins:  

 

4.1. detalizēts izdevumu aprēķins Nav 
4.2. detalizēts ieņēmumu aprēķins  Nav 
5. Cita informācija Aprēķini veikti pamatojoties uz Cēsu novada 

pašvaldības un ZZDats sniegto  informāciju. 
* Ieņēmumi un izdevumi var tikt precizēti, ņemot 
vērā uz 2012.gada 1.oktobri NAP  programmas 
iedarbināšanu. 



  
  

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

no pašvaldības puses – vai tiek radītas 
jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas. Nodokļu  
administrācija   sniedz informāciju. Nodokļu  
maksātājs  izvēlas  vai  pieteikties NAP. Nodokļu 
administrācija pieņem lēmumu. NAP  
maksājums  sadalāms  vienādās  daļās, un tas  
maksājams  reizi  mēnesī. NAP maksājums  var 
tikt pagarināts  līdz  60 mēnešiem. NAP mēneša  
maksājums  ir vismaz  piecdesmit lati katrā  
nodokļu  veidā. Nokavējuma nauda  netiek  
piemērota. Nodokļu  maksātājs samaksā, ja  
nesamaksā, piedzen bezstrīdus  kārtībā. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā 
akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Cēsu 
Vēstis” un publicēts pašvaldības mājas lapā 
internetā. 

 
V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu 

1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem 
konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas nav notikušas. 

2. Kāds konsultāciju veids ir izmantots Seminārs „Nodokļa atbalsta pasākuma  
administrēšana un  tā  piemērošana  nekustamā  
īpašuma  nodoklim.” 

3. Cita informācija Nav. 
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