
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulbenes novada pašvaldībai 

Ābeļu ielā 2, Gulbenē,  

Gulbene nov., LV-4401 

 

(datums) 

 

IESNIEGUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU 

PIEŠĶIRŠANU 

 

 

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” (turpmāk 

– Noteikumi) paredzēto regulējumu lūdzu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – 

nodoklis) atvieglojumu (turpmāk – atvieglojums) par: 

 

 

(nekustamā īpašuma adrese un kadastra Nr.) 

 

un piešķirt atvieglojumu atbilstoši vienam labvēlīgākajam nosacījumam (atbilstošo atzīmēt ar X): 

 

 personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas 

 dzīvesvieta – 50% (Noteikumu 4.2.apakšpunkts); 

 • invaliditātes grupa  invaliditātes apliecība Nr.  

 derīga līdz  

 personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I. vai II. grupas invaliditāti, kura ir 

 šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai 

 vecvecākiem, par nodokļa objektu, kurā nodokļa maksātājam ar minēto personu ir kopīga 

 deklarētā dzīvesvieta – 70% (Noteikumu 4.3.apakšpunkts); 

 • invaliditātes grupa  invaliditātes apliecība Nr.  

 derīga līdz  

 •   

 (radniecība, vārds, uzvārds, personas kods) 

 personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, par 

 nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta – 70% (Noteikumu 

 4.4.apakšpunkts); 

•  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības 

 Nr.  

 personai, kura ir 1991. gada barikāžu dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās 

 personas dzīvesvieta – 50% (Noteikumu 4.6.apakšpunkts); 

•  1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības Nr.  

 

fiziskas personas vārds, uzvārds 

 

personas kods 

 

deklarētā dzīvesvieta 

 

tālruņa numurs/ e-pasta adrese 



 vientuļam pensionāram par nodokļa objektu, kurā deklarēta tā dzīvesvieta – 50% (Noteikumu 

 4.7.apakšpunkts);  

•  pensionāra apliecības Nr.  

 

 nekustamais īpašums iepriekšējā taksācijas gadā pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes vai 

  kanalizācijas sistēmai, vai kuram izbūvēta decentralizēta kanalizācijas sistēma (lokāla 

attīrīšanas iekārta) – 50% (Noteikumu 4.8.apakšpunkts); 

•  pielikumā: 

1)   līguma par pakalpojuma sniegšanu kopija; 

2) pakalpojuma sniedzēja akts par mēriekārtas un komercuzskaites mezgla uzstādīšanu, 

noplombēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā; 

 

 personai par telpu grupām (dzīvokļiem), ievērojot piekrītošās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas 

 netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, ja ir veikta ēkas pilna  vai daļēja renovācija 

(atjaunošana):   

•  veikta ēkas pilna renovācija (atjaunošana) t.s.k. ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu: 

ēkas fasādes siltināšana, inženierkomunikāciju nomaiņa, apkures sistēmu nomaiņa, 

zibens aizsardzības uzstādīšana – 90% (Noteikumu 4.18.apakšpunkts); 

•  veikta ēkas daļēja renovācija (atjaunošana) t.s.k. ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, 

proti, ēkas fasādes siltināšana – 70% (Noteikumu 4.18.apakšpunkts). 

 

Pielikumā pievienoti dokumenti, kas apliecina veikto darbu apjomu un objekta nodošanu 

ekspluatācijā (akts un apliecinājuma karte). 

 

 

Apliecinu, ka: 

1) esmu iepazinies ar Noteikumos paredzēto atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem; 

2) manis sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas; 

3) apņemos informēt Gulbenes novada pašvaldību par atvieglojuma piešķiršanas pamata vai 

atvieglojumu atbilstības to piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto 

apstākļu iestāšanās brīža; 

4) nekustamais īpašums nav izmantots saimnieciskajā darbībā un nav iznomāts citām personām; 

5) iesnieguma iesniegšanas brīdī man nav nodokļa parāda vai tie atbilst Noteikumu 5.punkta 

nosacījumiem. 

 

 

"Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, 

lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas 

datu apstrādi var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama 

Gulbenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Gulbenē, Ābeļu ielā 2) un interneta vietnē 

www.gulbene.lv" 

 
 

(personiskais paraksts) 

http://www.gulbene.lv/

