
Projekts 

Apstiprināti  

ar Krustpils novada domes 

_____________ sēdes lēmumu 

(protokols Nr._____) 

Saistošie noteikumi Nr.____ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu  

Krustpils novada  administratīvajā teritorijā  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un 

likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”1.panta  

otrās daļas  91 punktu, 2.panta 8. un  8.1 daļu 

 3.panta 1.4un1.6  daļu ,9.panta otro daļu un  

Pārejas noteikumu 58. un 59.punktu 

 

1. Noteikumi nosaka īpašuma nodokļa atsevišķu normu piemērošanas kārtību , kādā Krustpils 

novada administratīvajā teritorijā tiek piemērotas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

atsevišķas normas nodokļa aprēķinam daudzdzīvokļu mājām (to daļām), dzīvojamo māju 

palīgēkām , vidi degradējošām būvēm un būvēm , kuras pārsniegušas būvdarbu veikšanas 

ilgumu, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņu. 

2. Neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 

, izņemot garāžas. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī 

māja atrodas, maksā:  

3.1.Īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību; 

3.2.Personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās 

mājas privatizācijai; 

3.3.Dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā); 

3.4.Personas, kurām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļa nav nodota valdījumā, bet uz likuma 

vai cita pamata atrodas tā lietošanā . 

4. Ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās 

vērtības apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves. 

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto nodokļa likmi būvēm piemēro sākot ar nākamo mēnesi pēc 

lēmuma par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu spēkā 

stāšanās dienas . 

6. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 

7. Lēmumu par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 

pieņem pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas 

ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk 

minētās kadastrālās vērtības: 

8.1.Būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, 

8.2.Būves kadastrālās vērtības. 

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto nodokļa likmi būvēm piemēro sākot ar nākamo mēnesi pēc 

būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā. 

10. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”.  

11. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par EUR 300, maksāšanas paziņojuma piespiedu 

izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu laikā, citos gadījumos piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 

kā 3 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
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APSTIPRINĀTS 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr._______ 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krustpils novadā “ 

 

Projekta nepieciešamības  

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  1.panta otrās 

daļas 91. punktu ,2.panta 8. un  81. daļu, 3.panta  14 .un  16 .daļu , 

9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu  58.un 59 . punktu. 

 

Īss  projekta  satura  

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas : 

- dzīvojamo māju palīgēkas , kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus 

(izņemot garāžas); 

- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (to daļas) un pašvaldībai piederošo 

vai piekritīgo zemi, uz kuras atrodas šīs mājas; 

 - būves, kuru būvniecībā tiek pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 

kopējais būvdarbu veikšanas ilgums,  

- vidi degradējošas , sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves,  

- kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņu. 

Plānotā projekta ietekme 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešami papildus 

līdzekļi. Plānoto nekustamā nodokļa izpildi šie noteikumi  ietekmē, jo  

būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 

kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar paaugstinātu nodokļa 

likmi, lai veicinātu būvju pieņemšanu ekspluatācijā. 

Plānotā projekta ietekme 

uz uzņēmējdarbības vidi 

Projekts šo jomu būtiski neskar. 

Informācija par 

administratīvajā 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti 

Krustpils novada pašvaldības domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai , tiks publicēti 

pašvaldības interneta vietnē www.krustpils.lv  un pašvaldības 

laikrakstā „Krustpils novadnieks” 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības 

pārstāvji. 

 

 

http://www.krustpils.lv/

