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APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2017. gada 12.oktobra  
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PRECIZĒTI 

Rucavas novada domes 

2017. gada 26.oktobra  

sēdē (protokols Nr.17; 3.8.) 

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1/2017 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra 

 saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļu, 4.daļu 

 

Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu 

Rucavas novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.14., 2.2.15.apakšpunktus šādā redakcijā: 

 

2.2.7. Rucavas novadā reģistrētiem 

komersantiem, kuri iepriekšējā 

taksācijas gadā ir nodarbinājuši ne 

mazāk kā 3 mēnešus gadā un ne 

mazāk kā 6 darbiniekus, kuru 

deklarētās dzīvesvietas 

nodarbinātības laikā bija Rucavas 

novadā  

25 Izziņa no Valsts ieņēmuma dienesta 

(turpmāk-VID) par strādājošo skaitu 

iepriekšējā gadā, norādot strādājošo 

vārdu, uzvārdu un personas kodu. 
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2.2.8. Rucavas novadā reģistrētiem 

jauniem komersantiem, kuru 

darbības ilgums ir mazāks par 3 

gadiem un kuri iepriekšējā 

taksācijas gadā ne mazāk kā 3 

mēnešus ir nodarbinājuši 3 un 

vairāk darbiniekus, kuru 

deklarētās dzīvesvietas 

nodarbinātības laikā bija Rucavas 

novadā  

50 Izziņa no VID par strādājošo skaitu 

iepriekšējā gadā, norādot strādājošo 

vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

 

2.2.9. Komersantiem, kuri iepriekšējā 

taksācijas gadā laika posmā no 

1.jūnija līdz 31.augustam vismaz 

vienu mēnesi  nodarbināja 

Rucavas novadā deklarētus 

nepilngadīgus skolēnus un/vai 

studentus:  

- nodarbinot no 3 līdz 5 

personas  

- nodarbinot 6 un vairāk 

personas  

 

 

 

 

 

 

25 

50 

Izziņa no VID par strādājošo skaitu 

iepriekšējā gadā, norādot strādājošo 

vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

 

2.2.14. Rucavas novadā reģistrētām 

sabiedrībām ar ierobežotu atbildību vai 

zemnieku saimniecībām (par zemi), kas 

nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību 

(ražošanu) un kuru īpašnieki deklarēti 

Rucavas novadā ne mazāk kā vienu 

gadu no iesnieguma iesniegšanas 

dienas. 

 

25 

 

 

 

2.2.15. Jaunajiem lauksaimniekiem (atbilst 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulai Nr.1305/2013 nosacījumiem), 

kas ir deklarējušies Rucavas novadā un 

reģistrējuši zemnieku saimniecību vai 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas 

nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību 

Rucavas novada 

administratīvajā  teritorijā, trīs gadus 

no reģistrācijas brīža saņem 

atvieglojumu par zemi. 

50  

 

2. Izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā: 

“3.3. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un 

lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Rucavas novada domes zemes 

lietu speciālists.” 

  



3. Svītrot 3.4.punktu. 

4. Svītrot 3.5.punktu. 

5. Izteikt 3.6.punktu šādā redakcijā: 

 

“3.6. Rucavas novada domes Finanšu nodaļas atbildīgais darbinieks atbilstoši 

Rucavas novada domes zemes speciālista pieņemtajam lēmumam veic 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un informē par atvieglojuma piešķiršanu 

iesniedzēju ne vēlāk kā līdz tekošā gada 15.februārim.”. 

 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs                                                      Jānis Veits 
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.1/2017 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra  

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”” 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs                                           Jānis Veits 

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 trešo un ceturto daļu 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Grozījumu mērķis ir atbalstīt personas, kas nodarbojas ar 

lauksaimniecību zemnieku saimniecībās, padarīt efektīvāku 

nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas procesu, 

maksimāli samazinot liekas darbības, kā arī precizēt 

iesniedzamos dokumentus, novēršot to dokumentu 

iesniegšanu, kuri jau ir pašvaldības rīcībā. 

 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Grozījumi saistošajos noteikumos radīs izmaiņas pašvaldības 

budžetā. Pašvaldības ienākumi samazināsies aptuveni par 

EUR 400,00 gadā. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošo noteikumu grozījumi nerada labvēlīgu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļa. 

6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām un 

administratīvajām procedūrām 

Nav 
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