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APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2013. gada 6.novembra  

sēdē (prot. Nr.23, 3.) 

  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu 

Rucavas novadā”” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas  

15.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļu, 4.daļu 

 

Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā” 

šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punkta 1.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

1.2.2. fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta un juridiskās personas reģistrācijas un 

saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā, izņemot 2.2.12. un 2.2.13.punktu gadījumā, ja īpašnieks nav deklarēts vai 

juridiskās personas reģistrācijas vieta nav Rucavas novadā. 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar apakšpunktu 2.2.13.: 

2.2.13. Personām, kuru īpašums bez atlīdzības 

attiecīgajā periodā tiek izmantots 

Rucavas novada infrastruktūras 

nodrošināšanai Rucavas novada 

iedzīvotājiem, ko apliecina starp 

pašvaldību un konkrēto personu (ām) 

noslēgta rakstiska vienošanās. 

90 Attiecīgajā periodā 

spēkā esošas vienošanās 

par bez atlīdzības 

infrastruktūras 

izmantošanu kopija  
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu 

Rucavas novadā”” 
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz  likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 5.panta 3.daļu, 4.daļu 
 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Projekts paredz izmaiņas, lai atbalstītu personas, kuras 

godprātīgi pilda pret pašvaldību uzņemtās saistības. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiskas izmaiņas 

pašvaldības budžetā neradīs. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada būtisku 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 likumu " Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1 punktu un 24.pantu 

mailto:dome@rucava.lv

