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                                                                       Jelgavā, 2017.gada 21.septembra (prot. Nr.__/__) 
 

 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 21.SEPTEMBRA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.____  

“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015.GADA 29.JANVĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.15-2  

“ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

14.panta pirmās daļas 3.punktu un 

 likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"  

5.panta trešo un ceturto daļu 

 

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas 

pilsētā"  šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.punkta 2.4.
 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

      “ 

Nodokļu maksātāju kategorijas Nodokļa 

atvieglojums 

(%) 

 

2.4. personai par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  3. 

panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma 

nodokļa objektiem - dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir 

vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu 

grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un 

tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1. janvārī šai personai 

objektā ir deklarēta dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem 

vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē 

ievietoti bērni) vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Minētos 

atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem 

50 % apmērā  

 

2. Izteikt 2.punkta 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 

      “ 

Nodokļu maksātāju kategorijas Nodokļa 

atvieglojums 

(%) 
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2.12. personai 2018.gadā par Jelgavas pilsētas pašvaldības 

2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr. 16-19 “Nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā 

teritorijā” 2.punktā minēto objektu, kuram piemērota nekustamā 

īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās 

vērtības, ja objektā tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai 

personai: 

  

2.12.1. līdz 2018. gada 1.jūnijam   70 % apmērā  

2.12.2. līdz 2018. gada 1.novembrim   50 % apmērā .”  

 

 

3. Aizstāt 10.
1
 punktā skaitli un vārdu “2017.gadam” ar skaitli un vārdu “2018.gadam”. 

4. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs                           A. Rāviņš  

 

 

 

  


