
 
 
2016.gada 29.jūnijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 12/2016 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.8/2016§9) 

 
Izdoti  

Saulkrastu novada domes  
2016.gada 29.jūnija sēdē  

(prot. Nr.8/2016 §9)  
 

Grozījumi 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 7  
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu  atsevišķām nodokļu 

maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
               

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu  

un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  
5. panta trešo daļu 

 
 
 Izdarīt Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:  
 

1. Aizstāt Noteikumu 7.punktā vārdu “tekošā” ar vārdu “kārtējā”. 
 

2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.1, 7.2 un 7.3 punktu šādā redakcijā: 
“7.1 Noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.punktā minētajām personām nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus piemēro uz noteikto invaliditātes laiku. 
7.2 Ja Noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.punktā minēto statusu persona iegūst pēc 1.marta, vai 

objektīvu apstākļu dēļ persona nav iesniegusi rakstveida iesniegumu līdz 1.martam, persona, 
iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina veikšanai.  

7.3 Noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.punktā minētās personas var lūgt veikt nekustamā 
īpašuma nodokļa pārrēķinu par iepriekšējiem trim gadiem, ja šajā periodā ir bijis pamats 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanai.”. 

 

  
 

Domes priekšsēdētājs       E. Grāvītis 
  



29.06.2016. Saistošo noteikumu Nr. SN 12/2016 
 “Grozījumi 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos  Nr.7 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļu atvieglojumu piemērošanu  atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā”” 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, lai noteiktu kārtību, kādā tiek veikts 
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins gadījumā, ja 
invaliditātes statuss ir iegūts pēc noteikumos minētā 
termiņa, vai arī gadījumā, ja pamatotu apstākļu dēļ persona 
nav varējusi iesniegt rakstisku motivētu iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Grozījumi paredz piemērot atvieglojumu uz visu 
invaliditātes periodu, neuzliekot par pienākumu invalīdiem 
ik gadu vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma pieprasīšanu. 
2. Grozījumi paredz iespēju lūgt veikt pārrēķinu par 
iepriekšējiem trim gadiem, ja šajā periodā ir bijis pamats 
saņemt atvieglojumu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 

 
 
Domes priekšsēdētājs      Ervīns Grāvītis 
 


