
 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts 
 

Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas trešais 

punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības lemt par nodokļu 

likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas.     

1.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk  

Likums) 5.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot 

saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Ādažu 

novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ādažu novada 

domes 2011.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.8 

„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”(turpmāk   

Noteikumi).   

1.3. Likuma 3. panta (1
2
) daļa nosaka, ka šā panta pirmās daļas 

2.punktā noteiktās likmes piemēro arī dzīvojamo māju 

palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu 

īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot 

smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās 

netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, līdz ar to 

nepieciešams precizēt Noteikumu 3.punktu. 

1.4.Nepieciešams papildināt nodokļu maksātāju kategorijas, 

kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.       

 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Noteikumu grozījumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus fiziskām personām par zemi, 

dzīvojamām mājam (to daļu) un citām ar nekustamā īpašuma 

nodokli apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas 

attiecīgajam zemes gabalam.   

2.2. Noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 

50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa tiek piešķirta 

personām, kurām ir kopīgi deklarēta dzīvesvieta ar bērnu 

invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns.       

 



3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu    

3.1. Noteikumu grozījumos  paredzētā nodokļu atvieglojumu 

ietekme uz pašvaldības budžetu 2013.gadā tiek prognozēta  

300 Ls apmērā.  

3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba 

vietas.     

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1.Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo 

noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas personas, kuru 

ģimenē aug bērns invalīds.    

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.  

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                                   P.Balzāns 
 



 

 

 

 

  
A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

   26.03.2013. sēdes lēmumu  

                    (protokols Nr.3 §19) 
  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013.gada 26.martā                       Nr. 8 

 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā” 
 

Izdoti saskaņā likuma „Par  

             pašvaldībām”14.panta pirmās daļas  

          3.punktu un likuma   Par nekustamā  

           īpašuma nodokli” trešo un ceturto 

daļu  

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 

„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa  

maksātājiem Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.   Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam 

aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par zemi, dzīvojamo māju 

(tās daļu) un citām ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajām ēkām un 

būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam var tikt piešķirti šādām nodokļu 

maksātāju kategorijām šādos apmēros:”. 

 

2.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 3.3.¹ punktu: 

„3.3.¹ Personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir 

šīs personas vai tās laulātā bērns – 50% apmērā.”   

3.   Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu  

      Vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  P.Balzāns 


