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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2013.gada 27.martā (protokols Nr.4,26.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 

„Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai 

cilvēku drošību apdraudošas būves” 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada 

pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības) administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi 

degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas būves.  

2. Noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un 

sakārtotu vidi, kas neapdraud pašvaldības iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieka, 

valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3. Noteikumos lietotie termini: 

3.1. sagruvusi būve – ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., 

ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir 

daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama 

iepriekš paredzētajai funkcijai; 

3.2. vidi degradējoša būve – ēka vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 

3.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), 

atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai būve, kas gada laikā nav atjaunota; 

3.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ būve vizuāli zaudējusi 

savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē pašvaldības ainavu; 

3.2.3. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta 

konservācija un tā ir brīvi pieejama nepiederošām personām. 

3.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir 

atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu 

iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, 

tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai; 

 

II. Būvju klasificēšana 

 

4. Aknīstes novada dome ar lēmumu izveido Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju 

apzināšanas komisiju (turpmāk tekstā - Komisija) trīs locekļu sastāvā, kas apseko pašvaldības 

administratīvo teritoriju, veicot šādas darbības: 
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4.1. veic ēku un būvju fotofiksāciju; 

4.2. sagatavo atzinumu, kurā fiksē vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību 

apdraudošas būves; 

4.3. izsūta brīdinājumu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem par vidi degradējošu, 

sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanas vai nojaukšanas 

nepieciešamību. 

5. Komisija pēc šo Noteikumu 4.2.apakšpunktā minētā atzinuma sagatavošanas viena mēneša 

laikā sagatavo un izsūta atzinumā norādīto būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, 

kuri pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par šīm ēkām un būvēm, 

rakstisku brīdinājumu, kurā norāda būves vispārējo stāvokli, priekšlikumus būves savešanai 

kārtībā, termiņu būvju sakārtošanai vai nojaukšanai. 

6. Komisija pēc brīdinājumā noteiktā termiņa iztecējuma veic atkārtotu būves pārbaudi un 

sagatavo Aknīstes novada domei ziņojumu par būves stāvokli atkārtotas pārbaudes brīdī, 

sniedzot atzinumu par būves klasificēšanu atbilstoši šo Noteikumu 3.punktam. 

7. Aknīstes novada dome pēc šo Noteikumu 6.punktā minētās atkārtotās pārbaudes rezultātu 

izvērtēšanas pieņem lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 

cilvēku drošību apdraudošu būvi.  

8. Komisijas sastāvu veido: 

5.1. divi nekustamo īpašumu speciālisti; 

5.2. būvinženieris. 

9. Komisija nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citus speciālistus vai ekspertus. 

 

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

10. Aknīstes novada domes lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 

cilvēku drošību apdraudošu būvi adresāts var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvajā rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.  

11. Pašvaldība, kad lēmums par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 

drošību apdraudošu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā 

administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums pārsūdzēšanai un tas nav 

pārsūdzēts, lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta Aknīstes novada pašvaldības Finanšu 

un grāmatvedības nodaļai nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķināšanai likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” paredzētajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

12. Noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece       V.Dzene



1.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi 

degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” 

 

ATZINUMS 

 (par pārbaudīto būvi) 
 

20__.gada__.__________  Aknīstes novada _______pagastā/pilsētā 

 

Par īpašniekam (valdītājam) 

 

 ___________________________________________________________________________________________  
(īpašnieka (valdītāja) vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta/juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 

piederošās (valdījumā esošās) būves, kas atrodas _____________________________________________________   
 (būves juridiskā adrese) 

 

_________________________________________________________ tehnisko un vizuālo stāvokli. 

 

_______________________________________________               ___________________________ 
  (amats)       (vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________               ___________________________ 
  (amats)       (vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________               ___________________________ 
  (amats)       (vārds, uzvārds) 

 

 

pārbaudīja  _________________________________________________________________________________  
(pilns būves nosaukums, adrese) 

 

un konstatēja:  ________________________________________________________________________________  
 (būves tehniskā stāvokļa raksturojums – galvenās konstrukcijas, inženiertīkli u.c., vai būve bojā ainavu) 

 

 

Nepieciešamie drošības pasākumi:  _________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

  

Priekšlikumi par būves sakārtošanu vai nojaukšanu:  ___________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Darbu izpildes termiņš:  _________________________________________________________________________  

 

Komisijas priekšsēdētājs        _____________________________  _______________________ 
 (paraksts) (paraksta atšifrējums) 

 


