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Tieslietu ministrijai 
 

Par informatīvo ziņojumu par 
vienotas nekustamā īpašuma (zeme 
un būves) kadastrālās vērtības 
piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķinam, izvērtējot 
nodokļa objektus, likmes un 
neapliekamā minimuma 
piemērošanas iespējas deklarētajai 
dzīvesvietai, kā arī nodokļa 
aprēķinu dalītam īpašumam 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo informatīvā 
ziņojuma projektu par vienotas nekustamā īpašuma (zeme un būves) 
kadastrālās vērtības piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, 
izvērtējot nodokļa objektus, likmes un neapliekamā minimuma piemērošanas 
iespējas deklarētajai dzīvesvietai, kā arī nodokļa aprēķinu dalītam īpašumam, 
jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Informatīvajā ziņojumā nav iekļauta būtiska daļa no Ministru 

kabineta 2012. gada 3. oktobra rīkojuma nr. 462 4. punktā dotā 
uzdevuma: izstrādāt un iesniegt informatīvo ziņojumu, izvērtējot 
neapliekamā minimuma piemērošanas iespējas deklarētajai 
dzīvesvietai. 

2. Lūdzam pievienot Ministru kabineta protokollēmuma projektu šādā 
redakcijā:  

“Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Latvijas 
Pašvaldību savienību līdz 2015. gada 26. martam noteiktajā kārtībā 
iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par neapliekamā 
minimuma piemērošanas iespējām deklarētajai dzīvesvietai nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinā. 
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Tieslietu ministrijai izpildīt Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija (prot. 
nr. 36) uzdevumu – līdz 2014. gada 1. septembrim izstrādāt un 
noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru 
kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos nr. 305 “Kadastrālās 
vērtēšanas noteikumi”, paredzot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kadastrālās vērtības aprēķinā ņemt vērā būves vecumu, kā arī 
vienlaicīgi paredzot novērst konstatētās sistēmiskās problēmas, kad 
ēku, kurās nav notikusi pārbūve vai rekonstrukcija, kadastrālā vērtība ir 
tieši atkarīga no Padomju Sociālistisko Republiku Savienības laika 
dokumentos fiksētajiem ēku lietojumiem tajā laikā.” 
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