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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.87 

 

„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā” 

 

                                                     Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

14.panta pirmās daļas 3.punktu,  

likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"  

1.panta 2.daļas 9.
1
 punktu  

 

1.  Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek Viļānu novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m
2
, izņemot 

garāžas. 

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi 

savu spēku zaudē Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.78 „Nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā”. 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      J. Ivanova 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr.87 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība 

Viļānu novada pašvaldībā”  

 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums  

1.1.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 3.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.
1
 

punktu un 3. panta pirmo daļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts  

2.1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viļānu novada pašvaldība, savas administratīvās 

teritorijas ietvaros, piemēro nekustamā īpašuma nodokli.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu  

3.1.Papildus finanšu līdzekļi nav nepieciešami;  

3.2.Jaunu institūciju un darba vietu veidošana nav nepieciešama. Esošo institūciju 

kompetences paplašināšana nav nepieciešama. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

4.1.Mērķgrupa – fiziskās, juridiskās personas, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai 

lietošanā, Viļānu novada pašvaldības administratīvās teritorijā, ir nekustāmais 

īpašums. 

4.2.Šo saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nepalielinās maksājamo nodokļu 

apmērus.  

5. Informācija par administratīvajām procedūrām  

5.1.Saistošo noteikumu piemērošanā ir iespēja griezties Viļānu novada pašvaldībā; 

5.2.Administratīvās procedūras netiek skartas. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām  

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar fiziskām, 

juridiskām personas, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā, Viļānu novada 

pašvaldības administratīvās teritorijā, ir nekustamais īpašums.  

6.2.Konsultāciju ietvaros izteiktie priekšlikumi tika iekļauti saistošajos noteikumos. 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          Jekaterina Ivanova 

 


