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LĒMUMS Nr.223
Par saistošo noteikumu Nr.2019/10
“Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā”
precizēšanu
Aizkraukles novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 13.08.2019. vēstuli Nr.1-18/7710 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.2019/10”
(pašvaldībā reģistrēts 14.08.2019. ar Nr. 2.1-19/1/19/851), kurā ministrija norāda, ka ir izvērtējusi
2019.gada 25.jūlija Aizkraukles novada domes saistošos noteikumus Nr.2019/10 “Par nekustamā
īpašuma nodokli Aizkraukles novadā” un lūdz nodrošināt saistošo noteikumu atbilstību ārējo
normatīvo aktu ar augstāku juridisko spēku prasībām, kā arī nodrošināt likumam atbilstošu saistošo
noteikumu precizēšanas un spēkā stāšanās procesu.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, atklāti balsojot: ar 13
balsīm "Par" (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands
KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,
Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

“3.

Veikt Aizkraukles novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.2019/10 „Par
nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi)
šādus precizējumus:
1.1. svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta 2.1 daļu;
1.2. svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta 1.6 daļu;
1.3. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915
EUR, 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR
un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR piemēro dzīvokļa īpašuma
sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai
koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav
sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir
dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti
saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības
kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:”
1.4. aizstāt 4.punktā vārdu “punktu” ar vārdu “apakšpunktu”;
1.5. svītrot 5.punktā vārdus “sekojošā kārtībā”;
1.6. svītrot 5.1.apakšpunktu;
1.7. svītrot 5.2.apakšpunktu;
1.8. svītrot 5.3.apakšpunktu;

1.9. svītrot 5.4.apakšpunktu;
1.10. svītrot 6.punktu.
1.11. precizēt Saistošo noteikumu numerāciju un veikt redakcionālus labojumus.
2.

Precizētos saistošos noteikumus publicēt Aizkraukles novada domes bezmaksas izdevumā
“Domes Vēstis” un izlikt Aizkraukles novada pašvaldības un Aizkraukles pagasta ēkās
redzamā vietā.

3.

Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Domes Vēstis”.
Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.2019/10 „Par nekustamā īpašuma nodokli
Aizkraukles novadā” un paskaidrojuma raksts pavisam kopā uz 3 lp.
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