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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 24. novembrī        

Nr.29/2022 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

24.11.2022. lēmumu Nr. 426 

(protokols Nr.26, 13. punkts) 

 

 

Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  

Alūksnes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 1. panta 2.1 daļu, 

 3. panta  1.4 un 1.6 daļu, 

 9. panta otro daļu 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2016.gada 29. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā” 

grozījumu, izsakot 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un parādu 

piedziņu veic Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības nodokļu 

administratori.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projekta “Grozījums Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā””  

 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekta “Grozījums Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu Alūksnes novadā””, mērķis ir precizēt 

amatpersonas, kas veic  nekustamā īpašuma nodokļa 

aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un parādu 

piedziņu.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
Saistošajos noteikumos veikts grozījums 2. punktā. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Alūksnes novada 

pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības 

nodokļu administratori. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis” un ievietoti Alūksnes novada 

pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv . 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

7. Cita informācija Nav. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

http://www.aluksne.lv/

