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Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.88 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu Rēzeknes novadā” projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.septembra saistošo noteikumu 
Nr.___ „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu Rēzeknes novadā” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu 
projekts, izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta.otrās daļas deleģējumu. 

Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Saistošo noteikumu projekts paredz nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā, kas 
nosaka, ka maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā  
septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. 
Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds uz 2012.gada 12.septembri ir Ls 
385562,31. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

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

Saistošo noteikumu projekts attiecināms uz visiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem, kuri, saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, ir atbildīgi par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu samaksu 
noteiktajā laikā. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts 
neskars. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 
griezties Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības 
nodaļā, Juridiskajā un lietvedības nodaļā un Rēzeknes novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs. 

Lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu 
bezstrīda kārtība personas ir tiesīgas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 
Rēzeknes tiesu namā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika 
nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājas 
lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot 
izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu. 

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                      M.Švarcs 


