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RUCAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15  

PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA NODOKLIM RUCAVAS NOVADĀ  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Nodokļa atbalsta  

pasākuma likums” 4.panta otro daļu,  

likuma „Par pašvaldībām”46.pantu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots 

nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Rucavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

 

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to 

saistītajiem maksājumiem administrē Rucavas novada domes grāmatvedība. 

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                      Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par nodokļa atbalsta 

pasākuma piemērošanu nekstamā īpašuma nodoklim Rucavas novadā” 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                             Līga Stendze 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, saskaņā ar likuma „Nodokļa 

atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu,kurā noteikts, ka ka 

Nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma 

nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, 

ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta 

pasākuma uzsākšanas datumam likuma „Par pašvaldībām” 

46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par 

nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma 

nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, 

un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”46.pantu. 

2.Īss Saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi paredz Nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 

maksājumiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Nav iespējams veikt noteikumu finansiālo ietekmi uz pašvaldības 

budžetu, jo nav iespējams iepriekš prognozēt personu skaitu, kuri 

pieteiksies Nodokļa atbalsta pasākumam.  

Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi rada labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā, kas izpaužas kā uzņēmējdarbības 

atbalsts novadā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada domes 

grāmatvedība. 

 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz „Nodokļa atbalsta 

pasākuma likuma” 4.panta otro daļu un likuma „Par 

pašvaldībām”46.pantu. 

7.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar 

Saistošo noteikumu projektu  

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

www.rucava.lv, pieejams Rucavas novada domē un Dunikas 

pagasta pārvaldē. 
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