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Sēde sasaukta plkst.16.00  

Sēdi atklāj plkst.16.00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Aigars Biķis, Sandra Čivča, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks  

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska, nodokļu administratore Marina Birzule 

Sēdē nepiedalās deputāti  
Andris Balodis, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, Edgars Skuja- pamatdarba dēļ, 
Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls- atvaļinājumā 
 

 Darba kārtība: 

 

Par saistošo noteikumu „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim Ķeguma novadā” apstiprināšanu 

 

 

1.§(lēmums Nr.404) 

Par saistošo noteikumu „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim Ķeguma novadā” apstiprināšanu 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka dome ir 

tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu 

par likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.  

Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka nodokļu atbalsta 

pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem 

administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta 

pasākuma uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā ir 
izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.600 no 28.08.2012. „Nodokļu atbalsta pasākuma 

īstenošanas kārtība” paredz nodokļu atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību. 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, 
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atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Valentīns 

Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ķeguma novadā” (pielikumā). 
2. Domes izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt saistošo noteikumu izvietošanu 

domes un Rembates pārvaldes un Birzgales pārvaldes ēkās redzamā vietā, kā arī 
to publicēšanu laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” pēc to pieņemšanas. 

3. Pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

nodrošināt to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


