
Aglonas novada pašvaldības normatīvo aktu izdevums6

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14.
Apstiprināti ar Aglonas novada domes 2014.gada 15.oktobra lēmumu (protokols Nr. 22, 1.§)

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKUMA ATSEVIŠĶU NORMU PIEMĒROŠANU AGLONAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 45. pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta  1.4 un 1.6daļu,  9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 58. un 59.punktu 

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aglonas novada administratīvajā teritorijā tiek piemērotas 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  atsevišķas normas nodokļa aprēķinam   dzīvojamo māju palīgēkām, vidi degradējošām 
būvēm un būvēm, kuras pārsniegušas būvdarbu veikšanas ilgumu,  kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu piespiedu izpildes termiņu.
1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo 
saistošo noteikumu nosacījumiem veic Aglonas novada domes finanšu nodaļa.
2. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek  apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli.
2.1. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
3. Kārtība, kādā  ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves
3.1. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, kā arī lēmumu par attiecīgā 
statusa atcelšanu pieņem Aglonas novada novada būvvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 % apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības), 
sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
3.3. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
3.4. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi  degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, Aglonas 
novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attie-
cīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš  augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav pārsūdzēts.
3.5.  Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 3.1.punktā minētā būves statusa atcelšanu.
4. Kārtība, kādā  ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums
4.1. Lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums vai lēmumu 
par attiecīgās būvatļaujas atjaunošanu pieņem Aglonas novada būvvalde.
4.2. Būvi,  kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves 
kadastrālās vērtības), sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā. 
4.3. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
4.4. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas 
ilgums, Aglonas novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā pēc būvniecības termiņa izbeigšanās ar nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinu. 
4.5. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar 
nākamo mēnesi, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 
5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš.
5.1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
6. Noslēguma jautājumi
6.1. Aglonas novada domes 2014.gada 15.oktobra saistošie noteikumi Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu 
normu piemērošanu Aglonas novadā” tiek piemēroti ar 2015.gada 1.janvāri.

Novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe

Aglonas novada domes  2014.gada saistošo noteikumu Nr.14 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa  likuma atsevišķu normu   

piemērošanu   Aglonas novadā” 
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.Noteikumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normām, 
kas dod tiesības pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt vairākus ar šī likuma normu piemēroša-
nu saistītos  saistītos  jautājumus.
1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes saskaņā ar likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4daļu  (vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību  
apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā  no kadastrālās vērtības, ja tas 
noteikts saistošajos noteikumos)
1.3. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta  1.6daļu būvi,  kuras būvniecībā pār-
sniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums apliek ar nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi 3 % apmērā no kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos 
1.4. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta  otro daļu - pašvaldība, pieņemot 
saistošos noteikumus, tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža;
1.5.Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta  otrās daļas 9.1punktu - pašvaldība, 
pieņemot saistošos noteikumus, tiesīga noteikt, ka  dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pār-
sniedz 25 m2  un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā 
īpašuma nodokli neapliek.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Noteikumi nosaka:
2.1. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos objektus;
2.2. nekustamā īpašuma nodokļa likmi;
2.3. nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes  termiņu; 
2.4. ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamos objektus.

3. Informācija par  plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.Apkārtējo vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves, kuras 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos  noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, tiks apliktas ar 
paaugstinātu nodokļa likmi, tas ne tikai veicinās to nojaukšanu, atjaunošanu vai nodošanu ekspluatācijā, 
bet arī nedaudz palielinās nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā.
3.2. Dzīvojamo māju palīgēku (izņemot garāžas) aplikšana ar nekustamā  īpašuma nodokli netika veikta 
arī iepriekšējos gados, tādēļ ietekme uz pašvaldības budžetu nebūs jūtama. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiks veicināta degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvju nojaukšana un vides sakārtošana.

5. Informācija par 
administratīvajām
 procedūrām

Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Aglonas  novada domes administrācijā 
finanšu nodaļā. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar  privātpersonām nav veiktas.

7. Cita informācija Ar saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma rakstu var iepazīties Aglonas novada domes 
administrācijā, pagastu pārvaldēs un  mājas lapā www.aglona.lv  

2313 Spectērpi 569 569 512 -57
2321 Kurināmais 75 936 75936 74036 -1900
2322 Degviela 89 976 82321 80523 -1798
2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 6 198 6198 5761 -437
2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 9 621 9570 9614 44
2344 Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 59 430 60431 64468 4037
2361 Mīkstais inventārs 4 553 4553 3706 -847
2362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 3 037 2037 1428 -609
2363 Ēdināšanas izdevumi 141 883 142261 142011 -250
2369 Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti kodos 
2361, 2362, 2363, 2364 un 2365

1 138 1138 1138

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 3 497 9067 8276 -791
2390 Pārējās preces 783 783 663 -120
2400 Izdevumi periodikas iegādei 4 431 4431 4465 34
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
2512 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 10 245 10245 10245
2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2 835 3215 3350 135
1.2. Procentu izdevumi
4222 Līzinga procentu maksājumi
4240 Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 3 597 3597 3189 -408
4250 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi
4311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 26 117 22417 6760 -15657

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
3263 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 414 408 560 152

6242 Bezdarbnieka stipendija 97 532 97532 58469 -39063
6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā
6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 2 554 2554 2554
6254 Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 2 561 4650 4650
6255 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 22 766 22766 22766
6259 Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem 

naudā 427 427 427

6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 131 081 131081 129561 -1520
6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 142 142 142
6290 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem
6291 Stipendijas pedagogiem
6292 Transporta izdevumu kompensācijas 1 009 1589 1589
6299 Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā 10 529 10529 10529

6412 Samaksa par ilgstošas sociālas aprūpes un sociālas reha-
bilitacijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 2 800

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti
7210 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

citām pašvaldībām (izgl.) 249 184 161416 189833 28417

7245 Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos 
gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 
uzturēšanas izdevumiem

6 152 40797 40797

7720 Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 54 211 54211 35752 -18459
2 Kapitālie izdevumi
2.1. Pamatkapitāla veidošana
5000 Pamatkapitāla veidošana
5110 Attīstības pasākumi un programmas 285 285 285
5121 Datorprogrammas 641 5564 5875 311
5129 Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 64 64

5130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi
5212 Nedzīvojamās ēkas
5214 Zeme zem ēkām un būvēm
5219 Pārējais nekustamais īpašums
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 895 5352 4457
5231 Transportlīdzekļi 6328 78052 71724
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 9 740 17894 26242 8348
5233 Bibliotēku krājumi 7 926 11737 11314 -423
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 7 584 9341 10322 981
5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 4 267 5166 3045 -2121
5240 Nepabeigtā celtniecība 528 380 918303 972508 54205
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
2.2. Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas
9000 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un 

mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem
3.0. Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš
8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš
8100 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -207 893 -265891 -295922 -30031
Finansēšana 207 893 265891 295922 30031

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 207 893 265891 295922 30031
F21010000 Naudas līdzekļi 0
F21010000 
AS

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 0

F21010000 
AB

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 
beigās 0

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 389 873 389873 372425 -17448
F22010000 
AS

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 393 429 393429 393430

F22010000 
AB

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda 
beigās 3 556 3556 21004 17448

F40020000 Aizņēmumi -181 980 -123982 -76503 47479
Aizņēmumu saņemšana 0 170502 205042 34540
Aizņēmumu atmaksa 181 980 294484 281545 -12939

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem
Klasifikācijas 
kods 

Rādītāja nosaukums

F20010000 
AS

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 393 429 393429 393429

F20010000 
AB

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās 3 556 3556 21004 17448


