
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 19/2013 

 
Ilūkstē 2013.gada 31.oktobrī 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

31.10.2013. lēmumu Nr.420 
(prot. Nr.20., 7.§) 

 
 

Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 24.novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 9/2011 „Par atvieglojumu piem ērošanu nekustam ā īpašuma nodok ļa 

maksātājiem Il ūkstes novad ā"  
 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 15. punktu un likuma ”Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu 

 
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr. 
9/2011 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes 
novadā" („Ilūkstes Novada Vēstis” 2011, Nr.9) grozījumu un aizstāt 4.punktā apzīmējumu un 
skaitli  „LVL 5,00” ar skaitli  un vārdu „7,00 euro”. 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                      Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



 

 
 

        PASKAIDROJUMA RAKSTS 

     Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem  Nr. 19/2013 

 

      Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 9/2011  „Par atvieglojumu piem ērošanu nekustam ā īpašuma nodok ļa maks ātājiem Il ūkstes 

novad ā” 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 
2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.9/2011 “Par 
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Ilūkstes novadā’’’’ (turpmāk „noteikumi”) paredz ar 2014.gada 
1.janvāri aizstāt pašvaldības noteiktos atvieglojumus latos  ar euro 
atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam.  

 
2. Īss noteikumu satura 
izklāsts 

Noteikumos skaitliskās vērtības latos tiek aizstātas ar euro, ievērojot 
Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktā 
noteikto noapaļošanas principu, t.i. noapaļošana nav personai 
nelabvēlīga par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība 
izteikta latos. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Noteikumu grozījuma īstenošana būtiski neietekmēs pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.  

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                 Stefans Rāzna 


