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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2020. gada 28. maijā                                                    Nr. 16/2020 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

   28.05.2020. lēmumu Nr. 134 

           (protokols Nr. 7, 4. punkts) 

 

PRECIZĒTI 

ar Alūksnes novada domes 

25.06.2020.  lēmumu Nr. 173 

(protokols Nr. 9,  19.punkts) 

 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes 

novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar  

 likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  

5. panta trešo daļu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2020. gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 

“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” šādus 

grozījumus: 

1. Papildināt 4.6. apakšpunktu aiz skaitļa “50%”, ar vārdiem “bet ne vairāk kā 150 euro 

no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi gadā”; 

2.  Papildināt saistošos noteikumus ar 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.8. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki – 70%”; 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.9. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“4.9. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas – 70%; 

4. Aizstāt 5.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

5. Aizstāt 7.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

6. Aizstāt 8.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

7. Aizstāt 9.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

8. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā: 

“11. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.6. apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par 

visa nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi. Atvieglojuma saņemšana tiek noteikta 

līgumā.” 

9. Aizstāt 13.punktā skaitļus “4.7.” ar skaitļiem “4.9.”; 



10. Aizstāt 14.punktā skaitļus “4.7.” ar skaitļiem “4.9.”; 

11. Aizstāt 15.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

12. Aizstāt 16.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:  

“18.1 Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.8. un 4.9. apakšpunktos, atvieglojumus 

piemēro, sākot ar 2020.taksācijas gada trešo ceturksni, ja persona pieteikumu par 

atvieglojuma piešķiršanu iesniedz līdz 2020.gada 1.augustam.”; 

14. Aizstāt 19.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

15. Aizstāt 21.punktā skaitļus “4.5.” ar skaitļiem “4.9.”; 

16. Papildināt saistošos noteikumus ar 23.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“23.1 Personām, kurām ir tiesības uz šo noteikumu 4.8. un 4.9. apakšpunktā noteiktajiem 

atvieglojumiem, pieteikumam jāpievieno Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās 

personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).” 

 

 

  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes 

novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 

trešo daļu, pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros 

paredzēti nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Saistošo noteikumu 

grozījumos ietvertas jaunas nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju kategorijas un ietverti labvēlīgāki nosacījumi tai 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai, kuras ir 

noslēgušas līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par visa 

īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un 

izmantošanu sabiedriskām vajadzībām. Tā kā plānotais 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ir labvēlīgāks par 

pašreizējo, tad pašvaldība pieņem saistošo noteikumu 

grozījumus nodokļu jomā un publicē tos taksācijas gada laikā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos saglabātas līdz šim spēkā esošās 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kategorijas. 

Precizēts, ka atvieglojumu var saņemt personas, kurām pieder 

zemes īpašums un kuras ir noslēgušas līgumu ar Alūksnes 

novada pašvaldību par visa īpašuma vai tā daļas pastāvīgu 

publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskām 

vajadzībām – 50%, bet ne vairāk kā 150 euro no aprēķinātā 

nekustamā īpašuma nodokļa par zemi gadā. Atvieglojumu 

piešķir par visa nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi. 

Saistošo noteikumu projekts papildināts ar jaunām nekustamā 

īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām – Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki un 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās 

personas. Saistošo noteikumu projekts neietekmē nekustamā 

īpašuma nodokļu atvieglojumus, kurus Pašvaldība piešķir 

pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

5.pantu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts samazina pašvaldības budžeta 

ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. Izmaiņas 

attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti 

paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju - Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieku un 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo 

personu aktivitātes, iesniedzot pieteikumus par atvieglojuma 

piešķiršanu.  

Precizējot nodokļu maksātāju kategoriju - personas, kurām 

pieder zemes īpašums un kuras ir noslēgušas līgumu ar 

Alūksnes novada pašvaldību par visa īpašuma vai tā daļas 



pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskām 

vajadzībām – 50%, bet ne vairāk kā 150 euro no aprēķinātā 

nekustamā īpašuma nodokļa par zemi gadā, ietekme uz 

pašvaldības budžetu – 662,76 euro. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neparedz jaunas no esošā 

regulējuma atšķirīgas administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

7. Cita informācija Nav. 

 

 


