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Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra 
saistošie noteikumi Nr. 5 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā” 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

2014.gada 27.februārī 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1.panta otrās daļas 9.
1
 punktu un 9.panta 

otro daļu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2014.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar 

nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 

25 m
2
, izņemot garāžas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa  maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā. 

 

2. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m
2
, izņemot garāžas, ar 

nekustamā īpašuma nodokli neapliek. 

 

3. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par 1500 eiro, maksāšanas paziņojuma 

piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā triju gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa 

iestāšanās brīža. 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošos 

noteikumus Nr.1 „Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2013.gadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā 
 
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2014.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot 
garāžas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa  maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu 2014.gadā. 
 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro pašvaldību 
noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, var 
neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, 
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu. 
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 47.punktu saistošie 
noteikumi šajā jomā iepriekš tika izdoti likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 
Šobrīd šādi saistošie noteikumi stājas spēkā vispārējā kārtībā, tas ir, likuma “Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā, 
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 4.punktu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma 
tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās, izņemot šādu gadījumu – nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad iestājušās tiesības uz šā likuma 
1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokli. 
 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Neietekmē. 
 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
 
Neietekmē. 
 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Neietekmē. 
 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
 
Nav notikušas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 

 

 


