
 

 

Apstiprināti 

ar Dundagas novada domes 

201__.gada ____.____________ 

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.____., p.____.) 

 

Saistošie noteikumi Nr._____ 

 

„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim” 

 

 

  Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta 

pasākuma likuma 4.panta otro daļu 

 

 

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

īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Dundagas novada  pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

 

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

saistītajiem maksājumiem administrē Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

Plānošanas un attīstības nodaļa, bet lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu 

pieņem domes priekšsēdētājs. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 201___.gada ___._______________ 

 saistošajiem noteikumiem Nr._____ 

 

„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma 

nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Dundagas novada  pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

 



2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

   Atvieglot nodokļa maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļa parāda slogu 

un rast iespēju pašvaldības budžetā saņemt nenomaksātos nodokļa parādus (palielināt 

ieņēmumus). 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

   Ja nodokļa maksātājs līdz noteiktam termiņam pilnā apmērā samaksā nodokļa pamatparādu 

uz 01.09.2011., tad maksātājam dzēš visu nokavējuma naudu, kas saistīta ar nekustamā 

īpašuma nodokļa pamatparādu uz 01.09.2011. 

   Šobrīd (17.09.2012.) nodokļu atbalsta pasākuma (turpmāk NAP) pretendenti ir 310 fiziskas 

personas, kuru kopējais pamatparāds Ls 18793,50 (budžeta ieņēmums). Pamatparādam 

atbilstošā nokavējuma nauda Ls 10563,61 (maksimālā dzēšamā summa).  

 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

      Šobrīd (17.09.2012.) NAP pretendenti ir 18 juridiskas personas, kuru kopējais 

pamatparāds Ls 6525,69 (budžeta ieņēmums). Pamatparādam atbilstošā nokavējuma nauda Ls 

2886,81 (maksimālā dzēšamā summa).  

   

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

   Pēc 01.10.2012. nodokļa maksātājs var pašvaldībā iesniegt iesniegumu ar informācijas 

pieprasīšanu par NAP pamatparādu, ar to saistītās nokavējuma naudas apmēru. Tad 

pašvaldībai 10 darbadienu laikā jānosūta nodokļu maksātājam minētā informācija. 

    Trīs mēnešus pēc 01.10.2012. nodokļa maksātājam ir tiesības pašvaldībā iesniegt 

iesniegumu par piedalīšanos NAP. Pašvaldībai 30 dienu laikā jāpieņem lēmums. Lēmumā par 

NAP piemērošanu jānorāda pamatparāds, nokavējuma nauda un maksājuma samaksas 

termiņi. 

    Jāuzrauga lēmuma par NAP piemērošanu izpilde (samaksas termiņu kontrole). Ja nodokļa 

maksātājs neveic trīs maksājumus lēmumā noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos nodokļa 

maksājumus, pašvaldība atceļ lēmumu par NAP piemērošanu. 

   Ja nodokļa maksātājs samaksā NAP maksājumus pilnā apmērā, pašvaldība 21 dienas laikā 

pieņem lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu attiecībā uz NAP maksājumu.  

     

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Ir notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja G.Abaja 

 

 


