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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2021. gada 25. februārī        

Nr.4/2021 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

25.02.2021. lēmumu Nr. 33 

           (protokols Nr. 4, 6. 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 saistošos noteikumus ar 4.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.10. Personas, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir zeme, kura ir invadēta ar 

Sosnovska  latvāni (Heracleum sosnowskyi) – 50%”; 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:  

“12.1 Personām, kuras minētas 4.10. apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par to zemes 

vienības platību, kurā, atbilstoši Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu 

organizatoriskajam plānam 2021.-2025.gadam, tiek veikti Sosnovska latvāņa izplatības 

ierobežošanas pasākumi.” 

3. Aizstāt 13.punktā skaitļus “4.9.” ar skaitļiem “4.10.”; 

4. Aizstāt 14.punktā skaitļus “4.9.” ar skaitļiem “4.10.”; 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.2 punktu šādā redakcijā:  

“18.2 Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.10. apakšpunktā, atvieglojumi tiek 

piemēroti par nākamo taksācijas gadu, pamatojoties uz Sosnovska latvāņa izplatības 

ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2021. – 2025.gadam izpildes uzraudzību 

veicošās pašvaldības kompetentās institūcijas datiem, kurus iesniedz nodokļu 

administratoram līdz kārtējā gada 15.novembrim.”; 

6. Aizstāt 19.punktā skaitļus “4.9.” ar skaitļiem “4.10.”. 
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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 

Saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2020. gada 26.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā””, turpmāk – saistošie 

noteikumi,  mērķis ir papildināt nekustamā īpašuma nodokļu 

maksātāju kategorijas ar jaunu kategoriju.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos saglabātas līdz šim spēkā esošās 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kategorijas, 

papildinot tos ar jaunu kategoriju – Personas, kuru īpašumā 

vai tiesiskā valdījumā ir zeme, kura ir invadēta ar Sosnovska 

latvāni. 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.  

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. 
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