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Rucavas novada Rucavas pagastā 

  

2013.gada 24.janvārī 

APSTIPRINĀTI 
ar Rucavas novada domes  

24.01.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 6.)  

   

Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Rucavas novadā” 
                                                                                         

Izdoti pamatojoties uz likuma  

"Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmo daļu, 

1
4
daļu, 1

5
daļu,9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 47.un 48. punktu  

  

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rucavas novada administratīvajā teritorijā 

piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek 

apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 

2. 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% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:  

2.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;  

2.2. būves kadastrālās vērtības. 

3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu 

nodrošina un administratīvos aktus par šo būvju klasificēšanu izdod Liepājas Reģiona 

pašvaldību apvienotā būvvalde. 

4. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā 

īpašuma nodokli" noteiktās likmes. 

5. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 

3.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā. 

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

samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                   Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts 

Rucavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Rucavas novadā ” 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                      Līga Stendze 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību 

apdraudošas būves arī turpmāk tiks apliktas ar paaugstinātu 

nekustamā īpašuma nodokli nolūkā veicināt to sakārtošanu 

vai nojaukšanu, lai novērstu cilvēku drošības apdraudējumu 

un pilsētas ainavas bojāšanu. 

Sakarā ar lielo nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaitu 

un summu, kā arī pašvaldības administratīvo resursu 

lietderīgas izmantošanas nolūkā saistošajos noteikumos 

noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde 

veicama 7 gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās brīža. 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Nosaka kārtību, kādā Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, 

kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi 

degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 

būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu 

būvju aplikšanas ar paaugstinātu nodokli rezultātā plānoti 

papildus ienākumi budžetā Maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņa noteikšana uz pašvaldības budžetu 

ietekmi neatstāj. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada domes 

priekšsēdētājs, viņa vietnieks, izpilddirektors un deputāti. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma   

"Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmo daļu,1
4
daļu, 

1
5
daļu,9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 47.un 48. punktu  
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