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Ciblas novada domes 2014. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr.4„PAR CIBLAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NODEVĀM” projekta paskaidrojuma raksts.
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, Ministru kabineta
28.06.2005. noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 3. punkts noteic, ka pašvaldības nodevas
uzliek saskaņā ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem..
Šobrīd Ciblas novada pašvaldības nodevas, to apmēru, iekasēšanas kārtību
u.c. saistītus jautājumus regulē Ciblas novada domes 29.06.2011. saistošie
noteikumi nr. 5 "Par Ciblas novada pašvaldības nodevām’.

2. īss projekta satura
izklāsts.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 "Normatīvo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punktu sagatavojams jaunu
noteikumu projekts, ja grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo
noteikumu normu apjoma. Ņemot vērā iepriekšminēto, Ciblas novada
domei lietderīgāk ir izdot jaunus saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi nosaka Ciblas novada pašvaldības nodevu uzlikšanas
kārtību, nodevu apmēru un atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības
budžetu.
Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā
teritorijā saņem pašvaldības publiski sniegtos pakalpojumus vai izmanto
pašvaldības uzturēto infrastruktūru.
Pamatojoties uz iekasētajiem līdzekļiem pašvaldība varēs kvalitatīvāk uzturēt
pašvaldības infrastruktūru un sniegt kvalitatīvākus publiskos pakalpojumus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika

konsultācijām ar
privātpersonām

nodrošināta ar Ciblas novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību.

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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