
2016.gada 30.novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 23/2016 
 Saulkrastos 

 
 

Izdoti  
Saulkrastu novada domes  

30.11.2016. sēdē  
(prot. Nr.15/2016 §28)  

 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos  

noteikumos Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi 
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
43.panta pirmās daļas 5.punktu,  

likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"  
3.panta 1.4 daļu 

 
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:  

 
1. Papildināt Noteikumu 1.punktu aiz vārda „noteikumi” ar vārdiem ““Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm” (turpmāk – saistošie noteikumi)”. 
 
2. Aizstāt Noteikumu nodaļas “Būvju klasificēšana” numerācijā romiešu ciparu “I.” ar 
romiešu ciparu “II.”. 
 
3. Aizstāt Noteikumu 4.1.apakšpunktā vārdu “atzinumu” ar vārdiem “apsekošanas aktu” un 
aiz vārda “būves” papildināt ar vārdiem “un veic šo būvju fotofiksāciju”. 

 
4. Svītrot Noteikumu 4.2.apakšpunktu. 

 
5. Aizstāt Noteikumu 4.3.apakšpunktā vārdu “šo” ar vārdu “saistošo”. 
 
6. Aizstāt Noteikumu nodaļas “Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana”  
numerācijā romiešu ciparu “II.” ar romiešu ciparu “III.” 

 
7. Aizstāt Noteikumu 10.punktā vārdu “šo” ar vārdu “saistošo”. 

 
8. Aizstāt Noteikumu nodaļas “Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība”  
numerācijā romiešu ciparu “III.” ar romiešu ciparu “IV.”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs       Ervīns Grāvītis 

  



30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. SN 23/2016 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos  

Nr. SN17/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām,  
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu atsevišķas tehniskas 
neprecizitātes. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē nodaļu numerāciju un dokumenta, 
kas tiek sagatavots apsekojot būvi, nosaukumu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts neietekmē uzņēmējdarbību.  
 

5. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs       Ervīns Grāvītis 


