
 
 
 
 

 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 27.febru ārī                                                                  Nr. 3., 37.& 
                                                                               Lēmums Nr.78 

 
Par nekustam ā īpašuma nodok ļa atvieglojumu pieš ķiršanu biedr ībai „Dvietes 

senlejas pagastu apvien ība”  2014.gad ā                                   
    
 
            Izskatot biedrības „Dvietes senlejas pagastu apvienība”, reģistrācijas Nr. 40008076738, 
juridiskā adrese ”Pagasta māja”, Bebrene, 21.01.2014. iesniegumu ar lūgumu samazināt  
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 2014. gadā, dome konstatēja, ka: 

1) Biedrība „Dvietes senlejas pagastu apvienība” nomā zemes gabalu Pilskalnes pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 4480-001-0194 – 9,00 ha. Platība atrodas dabas parkā „Dvietes 
paliene” un netiek izmantota saimnieciskajai darbībai. Biedrības darbības mērķis – vērtīgo 
biotopu izpēte, saglabāšana, atjaunošana un aizsardzība. 

2) 2011. gada 14.aprīlī tika noslēgts zemes nomas līgums ar Pilskalnes pagasta pārvaldi par   
9,00 ha ar kadastra apzīmējumu 4480-001-0194.   

3) Aprēķinātais nodoklis 2014.gadā par īpašumu „Dabas aizsardzības objekti” ar kadastra 
apzīmējumu 4480-001-0194 (9,00 ha)  ir EUR 94,50 , jeb Ls 66,41. 

4) 2014.gada 13.februāra iesniegumā biedrība „Dvietes senlejas pagastu apvienībai” lūdz 
piešķirt no 2014. gada nomā zemes gabalu Bebrenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 
4444-003-0158 – 11 ha platībā, ko dome piešķir ar 27.02.2014. lēmumu Nr.67 (prot.Nr.3, 
26.&). 

                 
 Ņemot vērā augstāk minēto un finanšu komitejas 24.02.2014. atzinumu, pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta ceturto daļu un likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ar 13 bals īm par, pret  - nav, atturas- 
nav, novada dome nol ēma: 

1. Samazināt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2014.gadā par 90% biedrībai „Dvietes 
senlejas pagastu apvienība”, zemes gabalam ar kopējo platību 9,00 ha, kadastra 
apzīmējums 4480-001-0194, Pilskalnes pagastā un zemes gabalam ar kopējo platību 
11 ha, kadastra apzīmējums 4444-003-0158, Bebrenes pagastā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nodokļu administratorei – grāmatvedei. 

3. Lēmums stājas likumīgā spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas adresātam. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas 
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
 
Sēdes vadītājs                                                                                           Stefans Rāzna  
 


