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Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā.  
           

Paskaidrojuma raksts : 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1.likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”  (turpmāk 

likums)  reglamentē  nodokļa  noteikšanas, aprēķina 

un iekasēšanas kārtību, to piedziņu, nodokļu 

maksātāju un nodokļu administrācijas tiesības, 

pienākumus un atbildību, nodokļa jautājumos 

pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un  pārsūdzēšanas 

kārtību, kā arī atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem.     

1.2.  Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodoklis 100% 

apmērā tiek iemaksāts pašvaldības budžetā, 

pašvaldībai ir tiesības, ņemot vērā budžeta iespējas 

piešķirt atvieglojumus noteiktām nodokļu maksātāju 

kategorijām, ņemot vērā to, ka tie nodokļu 

atvieglojumi, kurus likumā noteiktā kārtībā piešķīrusi 

pašvaldība, netiek ņemti vērā, nosakot nekustamā 

īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot 

pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā un izmaksas no tā.          

  

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus 

izriet no likuma „Par pašvaldībām „14. panta pirmās 

daļas trešo punktu  un  likuma  „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 5. panta trešās un ceturtās  daļas, kas nosaka, 

ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā 

noteiktos gadījumos pašvaldības izdod saistošos 

noteikumus par nekustamā īpašuma atvieglojumu 

piemērošanu novada iedzīvotājiem.  

    Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par 

pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.  

2.2. saistošo noteikumu mērķis ir:  

2.2.1. noteikt nodokļu maksātāju kategorijas, kurām 

pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi un 

kārtību nodokļa atvieglojuma saņemšanai.   

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, tas 

samazināsies aptuveni par LVL 2097;  

3.1. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 

darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 

kompetenci.    
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4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu  

tiesiskais regulējums, ir fiziskas personas - sociāli 

mazaizsargātie nekustamā īpašuma īpašnieki, kā arī   

pašvaldību kapitālsabiedrības ; investori, kuri 

ieguldījuši finanšu līdzekļus koplietošanas teritorijas 

objektā; izglītības, kultūras un sporta funkciju 

realizētāji un nodrošinātāji;  

 4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi 

ietekmēs mērķgrupu, atvieglojot nekustamā īpašuma 

nodokļa slogu .       

4.2. saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs  

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;   

5.Informācija apar 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties ir saistošo 

noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome;  

5.2. saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās 

procedūras un veicamās darbības atvieglojumu 

saņemšanai.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.  Pēc saistošo 

noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma 

raksta izskatīšanas Finansu un tautsaimniecības 

komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā 

internetā www.adazi.lv , saņemto sabiedrības pārstāvju 

izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 

būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.       

 

 

Domes priekšsēdētājs      N.Breidaks 
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Noteikumi Nr.8 
       Apstiprināti ar Ādažu novada  

                                                                                    domes 2011.gada 22. februāra    

                                                                                            sēdes lēmumu (prot. Nr.4§6)  

  

Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršana nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā.  
 

                        Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par  

     pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3 punktu   un  

 LR likuma “Par nekustamā  īpašuma nodokli"  

5.panta trešo un ceturto daļu 

     

I. Vispārīgie noteikumi. 

 

1.1. Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām  

un investoriem Ādažu novadā. 

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

par  3.1.; 3.2.;  3.3 punktiem 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 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem  

Ādažu novada dome. Persona, Ādažu novada domes  lēmumu viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā, likumā 

noteiktajā kārtībā.   

 

II. Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi. 

2. Ādažu novada dome, atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus 

nodokļa maksātāju kategorijām, kas uzskaitītas šo noteikumu 3.punktā, ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

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

dzīvesvieta vismaz vienu gadu, izņemot, ja NIN atlaides saņem, pamatojoties uz  3.4. 

līdz 3.9. punktu nosacījumiem;  

2.2. Nodokļa maksātājam (fiziskai personai)  tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa),  

izņemot, ja NIN atlaides saņem,  pamatojoties uz  3.4. līdz 3.9. punktu nosacījumiem.  

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 nekustamā īpašuma nodokļa apmērs konkrētajam nekustamā īpašuma 

objektam taksācijas gadā pārsniedz:  
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2.4.1.  fiziskām personām LVL 60 (sešdesmit  lati), 

2.4.2.  juridiskām personām LVL 500 (pieci simti lati). 

2.5. Nodokļu maksātājam nav Ādažu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldības īpašumu.  

2.6. Nekustamā īpašuma nodokļu 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 nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides 

sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu ; 

 

III Nodokļu maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs. 

 

3.   Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par zemi un dzīvojamo ēku no taksācijas 

gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas  var tikt piešķirti šādām 

nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:  

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; 

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

īstenota licencētas izglītības programma  25 % apmērā no NIN nodokļa par zemi;  

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

(ēkas) vai pašvaldības institūcijas, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un tajā ir paredzēts, 

ka nekustamā īpašuma nodokli 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 

nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām un  

25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par zemi zem nomātām telpām;  

3.7.  Investoriem - fiziskām un juridiskām personām, kuras ne agrāk par 2009. gadu 

ieguldījušas finanšu līdzekļus koplietošanas infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots 

sabiedriskajām vajadzībām un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts 

Ādažu novada pašvaldībai. Atvieglojumus piešķir ņemot vērā šo saistošo noteikumu 

4.5.2. punktu.  

3.7.1.ieguldījumiem no LVL 2000 līdz LVL 5000 –  25% apmērā no nekustamā 

īpašuma nodokļa summas par zemes un ēku īpašumu;  

3.7.2. ieguldījumiem no LVL 5001 līdz LVL 10 000 - 50 % apmērā no nekustamā 

īpašuma nodokļa summas par zemes un ēku īpašumu;  

3.7.3. ieguldījumiem no LVL 10001 līdz LVL 25 000 - 70 % apmērā no nekustamā 

īpašuma nodokļa summas par zemes un ēku īpašumu; 

3.7.4. ieguldījumiem virs LVL 25001,00 -  90 % apmērā no nekustamā īpašuma 

nodokļa summas par zemes un ēku īpašumu. 
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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, kuras nav iznomātas un    netiek 

izmantotas saimnieciskajā darbībā -  25% apmērā.  

 

4. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība. 

 

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

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

4.2.  Juridiskajai personai iesniegumā jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas pamatojums un jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši 

dokumenti, kā arī: 

4.2.1.  reģistrācijas apliecības kopija; 

4.2.2. Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par nodokļu parādu neesamību; 

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

NIN atvieglojumus pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.4.punktu). 

4.3.Fiziskajai personai iesniegumā jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa 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 saistošo noteikumu attiecīgajā apakšpunktā minētajiem kritērijiem:  

 4.3.1. Ādažu novada domes Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par maznodrošinātas  

personas (ģimenes) statusa piešķiršanu kopija; 

4.4. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par šajos saistošajos 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. Nekustamā īpašuma nodokļa 

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, kurš 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 tiek 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. kad persona vēlas saņemt atvieglojumus pamatojoties uz noteikumu 3.7. punktu, 

tie piemērojami, slēdzot līgumu par atvieglojumu piešķiršanu turpmākam laika 

periodam. Piešķirto atvieglojumu apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no ieguldīto 

līdzekļu apjoma. 

4.6. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un 

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

Ādažu novada dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai 

vislabvēlīgākajam nosacījumam. 

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

piemērošanu izskatīšanai domes sēdē, ir tiesības pieprasīt no atvieglojumu pieprasītāja 
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papildus informāciju (dokumentus un/vai ziņas), kas nepieciešama atvieglojumu 

pieprasītāja atbilstības nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām un citu ar 

atvieglojumu piemērošanu saistītu nosacījumu izvērtēšanai. 

4.8.  Saistošo noteikumu 2.6.2. punktā minēto  nosacījumu ievērošanu pārbauda:  

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

2.6.2.2. punktu – būvvalde, pārbaudes rezultātus  fiksējot izziņā. 

4.9.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu 

Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    N. Breidaks 

 

 

 

 

 

 


