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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2014.gada 22.oktobrī (protokols Nr.18, 13.#) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/2014 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Aknīstes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1.panta otrās daļas 9.1 punktu,  

3.panta 1.4 daļu, 1.5 daļu, 9.panta otro daļu 

1. Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 22.oktobra Saistošie noteikumi Nr.24/2014 

(turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldība pašvaldības 

administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar 

nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, vidi degradējušas, 

sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma izdošanu un nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem veic Aknīstes novada 

pašvaldības grāmatvedība 

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas 

saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 

neapliek. 

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar 

nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā 

īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: 

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 

4.2. būves kadastrālās vērtības. 

5. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku 

drošību apdraudoša, Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedība nosūta nodokļa maksātājam 

viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā 

kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā 

administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums pārsūdzēšanai un tas nav 

pārsūdzēts. 

6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi, pēc lēmuma par šo noteikumu 4.punktā 

minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā. 

7. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa 

samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

8. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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