
 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠAVALDĪBAS PAREDZĒTIE NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI 

 
Klasifikācijas pazīmes Personas, kas neveic saimniecisko darbību Personas, kas veic saimniecisko darbību 

Personas 

kategorija 

Černobiļas 

AES avārijas 

seku 

likvidācijas 

dalībniekam 

un Černobiļas 

AES avārijas 

rezultātā 

cietušai 

personai 

Maznodrošinātas 

personas vai 

ģimenes 

Bāreņi un bez 

vecāku 

apgādības 

palikuši bērni 

1.vai 2.grupas invalīdi Pensionāri 
Mājsaimniecība, kuru veido 1.vai 

2.grupas invalīdi vai pensionāri 
netiek vērtēts netiek vērtēts 

Biedrība vai 

nodibinājums 

Deklarētā 

dzīvesvieta vai 

juridiskā adrese 

Daugavpils nov. Daugavpils nov. netiek vērtēts Daugavpils nov. Daugavpils nov. Daugavpils nov. netiek vērtēts netiek vērtēts netiek vērtēts 

Parādi valsts vai 

pašvaldības 

budžetam 

Nav NĪN 

parādu 

Nav NĪN 

parādu 

Nav NĪN 

parādu 
Nav NĪN parādu Nav NĪN parādu Nav NĪN parādu 

Nav parādu VID virs 

150 euro un nav NĪN 

parādu 

Nav parādu VID 

virs 150 euro un 

nav NĪN parādu 

Nav parādu VID 

virs 150 euro un 

nav NĪN parādu 

Ienākumu 

līmenis 
netiek vērtēts netiek vērtēts netiek vērtēts 

Personas vai mājsaimniecības 

ienākumi mēnesī nepārsniedz 1 

minimālo mēnešalgu 

Personas vai mājsaimniecības 

ienākumi mēnesī nepārsniedz 1 

minimālo mēnešalgu 

Mājsaimniecības ienākumi mēnesī vairāk 

par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo 

mēnešalgu 

Personas, kuras 

saskaņojot ar 

pašvaldību plānotos 

darbus, atbilstoši 

Daugavpils novada 

domes 17.01.2013. 

noteikumos Nr.1 

noteiktajai kārtībai, 

iepriekšējā taksācijas 

gadā ir ieguldījušas 

līdzekļus pašvaldības 

publiski pieejamās 

infrastruktūras 

uzlabošanā vai 

apkārtējās vides 

sakārtošanā un 

sakopšanā, kas 

pārsniedz personai 

par iepriekšējo 

taksācijas gadu 

aprēķināto nodokļa 

summu 

Uzņēmumi, kuru 

darbības veids 

atbilst Eiropas 

Savienības 

saimniecisko 

darbību 

statistiskās 

klasifikācijas 

NACE 

2.redakcijas 

sadaļai "Apstrādes 

rūpniecība"  

(C sadaļa) un gada 

vidējais 

nodarbināto skaits 

iepriekšējā 

taksācijas gadā ir 

10 vai vairāk 

nodarbinātie 

Ir sabiedriskā 

labuma 

organizācijas 

statuss 

Apgādnieki/ 
apgādājamie 

netiek vērtēts netiek vērtēts netiek vērtēts 

•Nav 

pilngadīgu CL* 

noteikto 

apgādnieku, 

•Ir nepilngadīgi 

CL* noteiktie 

apgādājamie 

Nav laulātā, 

CL* noteikto 

apgādnieku 

 

•Nav 

pilngadīgu CL* 

noteikto 

apgādnieku, 

•Ir nepilngadīgi 

CL* noteiktie 

apgādājamie 

Nav laulātā, 

CL* noteikto 

apgādnieku 

 

•Laulātais, 
•Nepilngadīgi CL* 

noteiktie apgādājamie  

 

Laulātais 

Deklarētā 

dzīvesvieta 
netiek vērtēts netiek vērtēts netiek vērtēts 

•Nav 

pilngadīgu 

personu, ar 

kurām ir kopīga 

deklarētā 

dzīvesvieta, 

•Kopīga 

deklarētā 

dzīvesvieta ar 

nepilngadīgiem 

CL* noteiktiem 

apgādājamiem 

•Nav 

pilngadīgu 

personu, ar 

kurām ir 

kopīga 

deklarētā 

dzīvesvieta 

•Dzīvesvieta 

1.janvārī 

deklarēta 

īpašumā par 

kuru lūgts 

atvieglojums 

•Nav 

pilngadīgu 

personu, ar 

kurām ir kopīga 

deklarētā 

dzīvesvieta, 

•Kopīga 

deklarētā 

dzīvesvieta ar 

nepilngadīgiem 

CL* 

noteiktajiem 

apgādājamiem 

•Nav 

pilngadīgu 

personu, ar 

kurām ir 

kopīga 

deklarētā 

dzīvesvieta 

•Dzīvesvieta 

1.janvārī 

deklarēta 

īpašumā par 

kuru lūgts 

atvieglojums 

•Ar laulāto, kas arī ir 

1.vai 2.grupas invalīds 

vai pensionārs, 

•Nav kopīgas 

deklarētās dzīvesvietas 

ar citām pilngadīgām 

personām,  

•Kopīga deklarētā 

dzīvesvieta ar 

nepilngadīgiem CL* 

noteiktajiem 

apgādājamiem  

•Ar laulāto, kas 

arī ir 1.vai 

2.grupas 

invalīds vai 

pensionārs, 

•Nav kopīgas 

deklarētās 

dzīvesvietas ar 

citām 

pilngadīgām 

personām 

 Atvieglojumi: 

50% par 

taksācijas gadu  

90% par 

taksācijas gadu 

90% par 

taksācijas 

gadu  

70% par 

taksācijas 

gadu  

50% par taksācijas 

gadu  

25, 50, 75 vai 90% 

par taksācijas 

gadu**  

90% 

par taksācijas 

gadu 

Visiem nodokļa 

objektiem 

Mājoklim un tam 

piekritīgajai 

zemei  

90% 

par periodu, 

kurā bija 

piešķirts 
maznodrošinātas 

personas vai 

ģimenes statuss   

90% 

par taksācijas 

gadu, bet ne 

vairāk kā par 1 

ha zemes  

70% 

par taksācijas 

gadu, bet ne 

vairāk kā par 1 

ha zemes  

 

50% 

par taksācijas 

gadu, bet ne 

vairāk kā par 1 

ha zemes    

Ēkām (telpu 

grupām) un 

inženierbūvēm, 

kas tiek 

izmantotas 

ražošanas 

vajadzībām           

50% 

par taksācijas 

gadu  

*   CL – CIVILLIKUMA 188.PANTS - Pienākums uzturēt vecākus un vajadzības gadījumā arī vecvecākus gulstas uz visiem bērniem […], CIVILLIKUMA 179.PANTS - Vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. […] Ja vecāku nav vai viņi 

nespēj uzturēt bērnu, šis pienākums līdzīgās daļās gulstas uz vecvecākiem. […] 

** Ja ieguldītie līdzekļi ir vismaz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa līmenī – 25% apmērā, ja ieguldītie līdzekļi vismaz 2 reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 50% apmērā, ja 3 reizes – 70% apmērā, ja 4 reizes – 90% apmērā. 


