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Noteikumi Nr.8 
 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes 22.02.2011. 

sēdes lēmumu (prot. Nr.4§6) 
 

Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.02.2015. 
 

Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā 
 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3 

punktu un likuma "Par nekustamā 

īpašuma nodokli" 5.panta trešo un 

ceturto daļu 
 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

1.1. Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 

un investoriem Ādažu novadā. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

1.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) atvieglojumu piešķiršanu 

par 3.1., 3.2. un 3.3.punktu pieņem Ādažu novada domes amatpersona - izpilddirektors. 

Persona izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada domes Administratīvo aktu 

strīdu komisijā. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, likumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. Pārējos gadījumos noteikumos minētajām nodokļu maksātāju kategorijām lēmumu par 

NĪN atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Ādažu novada dome.  

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošiem noteikumiem Nr.12) 

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

2. Ādažu novada dome piešķir atvieglojumus nodokļa maksātāju kategorijām, kas 

uzskaitītas šo noteikumu 3.daļā, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

2.1. nekustamā īpašuma adrese ir nodokļa maksātāja (fiziskas personas) deklarētā 

dzīvesvieta vismaz vienu gadu, izņemot, ja NĪN atlaides saņem pamatojoties uz 

3.4. līdz 3.10.punkta nosacījumiem; 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 30.06.2014. saistošiem noteikumiem Nr.12) 
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2.2. nodokļa maksātājam (fiziskai personai) tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā 

daļa), izņemot, ja NĪN atlaides saņem pamatojoties uz 3.4. līdz 3.10.punktam 

nosacījumiem; 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 30.06.2014. saistošiem noteikumiem Nr.12) 

2.3. nodokļa maksātāja (fiziskas personas) īpašumā esošais nekustamais īpašums vai 

tā daļa netiek izmantota saimnieciskajā darbībā vai jebkuru citu ieņēmumu 

gūšanai, tajā skaitā īpašums vai tā daļa nav nodota nomā vai izīrēta citām 

personām; 

2.4. aprēķinātā NĪN apmērs konkrētajam nekustamā īpašuma objektam taksācijas gadā 

pārsniedz: 

2.4.1. fiziskām personām 85,00 euro; 

2.4.2. juridiskām personām 711,00 euro; 

2.4.
1
 Noteikumu 2.3. un 2.4.punkta nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad NĪN 

atvieglojumi tiek piemēroti pamatojoties uz Noteikumu 3.3., 3.9.
1
, 3.10. vai 

3.12.punktu; 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40, 22.07.2014. 

saistošiem noteikumiem Nr.14 un 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

2.5. nodokļu maksātājam nav Ādažu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldības īpašumu; 

2.5.
1
 nodokļu maksātājam (saimnieciskās darbības veicējam) de minimis atbalsts 

nepārsniedz Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis 

atbalstam 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā 

viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas 

Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” 

definīcijai; 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

2.6. NĪN atvieglojumus nepiešķir: 

2.6.1. ja nekustamais īpašums netiek uzturēts kārtībā atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

2.6.2. ja uz zemesgabala atrodas ēkas vai būves, kas nav nodotas ekspluatācijā 

un: 

2.6.2.1. būvdarbi tiek veikti bez būvvaldē reģistrētas būvatļaujas, vai; 

2.6.2.2. būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav iekonservēta; 

2.6.3. ja gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas 

domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi NĪN maksātāju 

par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides 

sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.11.2013. saistošiem noteikumiem Nr.40) 

III. Nodokļu maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs 

3. NĪN atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas par zemi, dzīvojamo 

māju (tās daļu) un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes 

gabalam, var tikt piešķirti šādām nodokļu maksātāju kategorijām šādos apmēros: 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.03.2013. saistošiem noteikumiem Nr.8) 
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3.1. vientuļiem (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums), 

nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz 90 % 

no attiecīgajā gadā 1.janvārī spēkā stājušās minimālās mēneša darba algas – 70 % 

apmērā; 

3.2. vientuļiem (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums) un 

atsevišķi dzīvojošiem pirmās un otrās grupas invalīdiem – 70 % apmērā; 

3.3. personām, kurām saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu 

ir piešķirts maznodrošinātas personas vai maznodrošinātas ģimenes statuss - 70 % 

apmērā; 

3.3.
1
 personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs 

personas vai tās laulātā bērns – 50 % apmērā; 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.03.2013. saistošiem noteikumiem Nr.8) 

3.4. zemes īpašniekiem, uz kuru zemes gabala atrodas izglītības iestādes ēkas, kurās 

tiek īstenota licencētas izglītības programma - 25 % apmērā no NĪN nodokļa par 

zemi; 

3.5. zemes īpašniekiem, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldības nekustamais 

īpašums (ēkas) vai pašvaldības institūcijas, ar kurām ir noslēgts nomas līgums un 

tajā ir paredzēts, ka NĪN maksā nomnieks – 90 % apmērā; 

3.6. uzņēmumiem, kuri savu saimniecisko darbību veic pašvaldības izglītības iestāžu 

telpās, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu - 50% apmērā no 

NĪN summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām un 25% apmērā no NĪN 

summas par zemi zem nomātām telpām; 

3.7. svītrots ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12. 

3.8. pašvaldības kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai 

piederošo kapitāldaļu skaits pārsniedz 50 % no tās pamatkapitāla, ja tās veic 

Latvijas normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - 90 % 

apmērā; 

3.9. sporta un kultūras ēkām (būvēm), tikai par to daļu, kas nav iznomāta un netiek 

izmantota saimnieciskajā darbībā – 25 % apmērā; 

3.9.
1
  juridiskām un fiziskām personām, kuru piederošais zemes gabals vai tā daļa tiek 

izmantota sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekta, kurš ir publiski pieejams, 

būvniecībai vai ierīkošanai – 90% apmērā no NĪN par zemes gabala daļu, kas tiek  

izmantota sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai 

ierīkošanai. Pirms sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecības vai 

ierīkošanas uzsākšanas tiek noslēgta attiecīga vienošanās starp zemes gabala 

īpašnieku un pašvaldību. Nodokļu atvieglojums ir piešķirams pēc attiecīgā objekta 

nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem objekta nodošana 

ekspluatācijā ir nepieciešama, vai pēc attiecīgā objekta ierīkošanas darbu pilnīgas 

pabeigšanas un nodošanas-pieņemšanas akta sastādīšanas un parakstīšanas, kuru 

paraksta zemes gabala īpašnieks un pašvaldība pēc objekta apsekošanas dabā; 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 22.07.2014. saistošiem noteikumiem Nr.14) 

3.10. juridiskām un fiziskām personām, kuras par saviem finanšu līdzekļiem Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā izbūvējušas pašvaldībai vai privātpersonai 

piederošas maģistrālās koplietošanas inženierbūves (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, 

ielas (ielas daļa), ielu apgaismojums, gājēju celiņš, meliorācijas sistēmas u.tml.) 

sabiedriskajām vajadzībām vai kuras investējušas līdzekļus jaunu sabiedriskās 
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nozīmes infrastruktūras objektu izbūvē, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot 

attiecīgu līgumu ar pašvaldību - 90% apmērā. Sabiedriskās nozīmes 

infrastruktūras objekti šo noteikumu izpratnē ir spēļu un sporta laukumi, publiskas 

pludmales labiekārtošana un tml. objekti, kas netiek izmantoti komerciālos 

nolūkos. Nodokļu atvieglojums ir piešķirams pēc attiecīgā objekta nodošanas 

ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem objekta nodošana ekspluatācijā 

ir nepieciešama; 

3.11. uzņēmumi par jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām, kas tiek izmantotas 

saimnieciskās darbības veikšanai, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas 

ekspluatācijā – 25% apmērā no NĪN par ēkām; 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošiem noteikumiem Nr.12, ar 

23.04.2013. saistošiem noteikumiem Nr.8, ar 26.11.2013. saistošiem noteikumiem 

Nr.40, ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

3.12. zemes īpašnieki, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldībai vai tās 

kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija, kura tiek izmantota 

kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai Ādažu novada teritorijā, var 

saņemt NĪN atvieglojumu 25% apmērā no NĪN par zemi. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

 

IV. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība. 

4.1. Nodokļa maksātājam, jāiesniedz Ādažu novada domē motivēts iesniegums par NĪN 

atvieglojumu piešķiršanu. 

4.2. Juridiskajai personai iesniegumā jānorāda NĪN atvieglojumu piešķiršanas pamatojums 

un jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti, kā arī: 

4.2.1. reģistrācijas apliecības kopija; 

4.2.2. svītrots ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40; 

4.2.3. pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas licenci (ja vēlas saņemt 

NĪN atvieglojumus, pamatojoties uz noteikumu 3.4.punktu). 

4.3. Fiziskajai personai iesniegumā jānorāda NĪN atvieglojumu piešķiršanas pamatojums un 

jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti un nodokļa maksātājam 

iesniegumā rakstiski jāapliecina, ka īpašumā nenotiek saimnieciska darbība, tas nav 

iznomāts vai izīrēts citai personai. Atkarībā no atvieglojumu pieprasīšanas pamata, 

personām jāiesniedz dokumenti, kas apliecina personas atbilstību noteikumu attiecīgajā 

apakšpunktā minētajiem kritērijiem: 

4.3.1. svītrots ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12). 

4.3.
1
 Ja atvieglojumi tiek pieprasīti saskaņā ar noteikumu 3.9.

1
 vai 3.10. punktu, pieprasītājam 

iesniegumam jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina visu attiecīgajā punktā 

norādīto nosacījumu izpildi. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40 un ar 22.07.2014. 

saistošiem noteikumiem Nr.14) 

4.3.
2
 Nodokļu maksātājam (saimnieciskās darbības veicējam) iesniegumam jāpievieno ar 

2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 „De minimis atbalsta 

uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” apstiprināta uzskaites 
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veidlapa par saņemto de minimis atbalstu vai iesniegumā jāapliecina, ka viņš nav 

saņēmis noteikumu 2.5.
1
 punktā minēto atbalstu. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

4.4. NĪN maksātājs ir atbildīgs par šajos noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu 

patiesumu. 

4.5. Fiziskām personām, lai saņemtu atvieglojumus, dokumenti jāiesniedz, sākot ar 

taksācijas gada 1.janvāri, līdz taksācijas gada 30.jūnijam. NĪN atvieglojumus piešķir par 

visu taksācijas gadu, ja visi nepieciešamie dokumenti tiek iesniegti Ādažu novada domē 

laikā no taksācijas gada 1.janvāra līdz 31.martam, par taksācijas gada otro pusgadu (par 

laiku no 1.jūlija līdz 31.decembrim), ja visi nepieciešamie dokumenti tiek iesniegti 

Ādažu novada domē laikā no taksācijas gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot 

gadījumus: 

4.5.1. kad personas statuss, kas dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. 

Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim 

statusam. Atvieglojums tiek piemērots, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi, kad 

persona atzīta par maznodrošinātu personu (ģimeni), un tiesības uz atvieglojuma 

saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona zaudē 

maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu;  

4.5.2. svītrots ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12. 

4.5.
1
 Šo noteikumu 3.10.punktā noteiktais atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90 % no 

summas, ko juridiskā vai fiziskā persona ieguldījusi infrastruktūras attīstībā. Ja 

piemērotais nodokļu atvieglojuma apmērs attiecīgajā taksācijas gadā ir mazāks nekā 

ieguldījums infrastruktūrā, tad aprēķināto NĪN atvieglojumu piemēro laikā periodā līdz 

10. taksācijas gadam. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40) 

4.5.
2
 Šo noteikumu 3.9.

1
 punktā noteikto atvieglojumu var saņemt periodā kad attiecīgais 

sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam 

paredzētajam mērķim, tas ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos 

nolūkos. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 22.07.2014. saistošiem noteikumiem Nr.14) 

4.5.
3
 Šo noteikumu 3.12.punktā noteikto atvieglojumu var saņemt periodā, kad noteikumu 

3.12.punktā noteiktais objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam paredzētajam 

mērķim. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

4.6. Ja personai ir tiesības saņemt NĪN atvieglojumus uz likuma un 

šo noteikumu pamata vai uz vairāku 3.punktā paredzēto nosacījumu pamata, 

Ādažu novada dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai 

vislabvēlīgākajam nosacījumam. 

4.6.¹  Gadījumā, ja pašvaldība konstatē, ka sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts pēc 

noteikumu 3.9.
1
 punktā noteikto atvieglojumu piešķiršanas tiek izmantots komerciālos 

nolūkos, tam vairs netiek nodrošināta publiska pieejamība vai tas faktiski vairs nav 

izmantojams tam paredzētajam mērķim , zemes īpašnieks zaudē tiesības saņemt tam 

piešķirtos NĪN atvieglojumu saskaņā ar noteikumu 3.9.
1
 punktu ar nākošo dienu pēc 

attiecīgā fakta konstatācijas. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 22.07.2014. saistošiem noteikumiem Nr.14) 
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4.6.
2
 Gadījumā, ja kanalizācijas sūkņu stacija pēc noteikumu 3.12.punktā noteiktā 

atvieglojuma piešķiršanas tiek likvidēta vai pārcelta ārpus īpašnieka zemes, NĪN 

atvieglojumi netiek piemēroti ar  nākošo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

4.6.
3
 Ja noteikumu 2.5.

1
 punktā noteiktā atbalsta apmērs tiek pārsniegts, Ādažu novada dome 

lēmumu par NĪN atvieglojumu piešķiršanu vai tā atteikšanu pieņem pēc Eiropas 

Komisijas lēmuma par individuālā atbalsta projekta atbilstību Līgumam par Eiropas 

Savienības darbību saņemšanas. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015) 

4.7. Pašvaldības darbiniekiem, kuru kompetencē ir sagatavot jautājumu par atvieglojumu 

piemērošanu izskatīšanai domes sēdē, ir tiesības pieprasīt no atvieglojumu pieprasītāja 

papildus informāciju (dokumentus un/vai ziņas), kas nepieciešamas atvieglojumu 

pieprasītāja atbilstības NĪN maksātāju kategorijām un citu ar atvieglojumu piemērošanu 

saistītu nosacījumu izvērtēšanai. 

4.8. Noteikumu 2.6.2.punktā minēto nosacījumu ievērošanu pārbauda: 

4.8.1. 2.6.2.1.punktu - domes zemes ierīkotājs, pārbaudes rezultātus fiksējot aktā; 

4.8.2. 2.6.2. 2.punktu - būvvalde, pārbaudes rezultātus fiksējot izziņā. 

4.9. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Ādažu Vēstis". 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošiem noteikumiem Nr.12 un ar 26.11.2013. 

saistošiem noteikumiem Nr.40) 

V. Pārejas jautājumi. 

5.1. 2011.gadā NĪN atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, ja visi nepieciešamie 

dokumenti tiek iesniegti Ādažu novada domē laikā līdz 2011.gada 15.maijam, par 

taksācijas gada otro pusgadu (par laiku no 1.jūlija līdz 31.decembrim), ja visi 

nepieciešamie dokumenti tiek iesniegti Ādažu novada domē laikā no taksācijas gada 

16.maija līdz 30.jūnijam. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 31.03.2011. saistošiem noteikumiem Nr.12) 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks P. Balzāns 


