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Pielikums Nr. 1 

 

Grozījumi 2011. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.8  „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa  

          maksātājiem Ādažu novadā”.  

 
           

Paskaidrojuma raksts : 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 

sesto daļu valsts pārvaldes pienākums ir uzlabot 

procedūras privātpersonas labā, bet minētā likuma 10. 

panta astotā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē 

pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Minētais 

attiecināms arī uz nekustamā īpašuma procedūras 

vienkāršošanu. Ādažu novada pašvaldības 2011. gada 

22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā„ 

paredzēts, ka nekustamā īpašuma atvieglojumus 

paredzēts piešķirt atsevišķām nodokļu maksātāju 

kategorijām, tai skaitā sociāli mazaizsargātām 

personām. Noteikumu p. 4.2.3. paredzēts, ka personai 

nepieciešams iesniegt  Sociālā dienesta izziņu par 

maznodrošinātās personas ( ģimenes) statusa 

piešķiršanu. Tā kā informācijas turētāja ir pati 

pašvaldība, tad šis punkts tiek svītrots no saistošajiem 

noteikumiem . 

2.2. No noteikumiem tiek svītroti punkti par atvieglojumu  

        piešķiršanu investoriem, kuri ne agrāk par 2009. gadu  

       ieguldījuši finanšu līdzekļus koplietošanas          

        infrastruktūras objektos, pamatojoties uz likuma „Par  

       interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu  

       darbībā „ 14. pantu.      

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

līdz ar to arī grozījumus)  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. precizēt nodokļu maksātāju kategorijas, kurām 

pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi un 

kārtību nodokļa atvieglojuma saņemšanai 
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2.2.2 precizējot atsevišķas tiesību normu redakciju.   

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

3.1. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 

darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 

kompetenci.    

  

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.  

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi 

ietekmēs mērķgrupu, atvieglojot procedūras 

piemērošanu.       

 

5.Informācija apar 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties ir saistošo 

noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome;  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1.nav.       

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      P.Balzāns 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumi Nr.12 
       Apstiprināti ar Ādažu novada  

                                                                                 domes 2011.gada 31. marta    

                                                                                            sēdes lēmumu (prot. Nr.8)  

  

Grozījumi 2011. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.8  „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā”.  

 
                        Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  

 likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un  

 Latvijas Republikas  likuma “Par nekustamā  

 īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu 

 

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

„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā” šādus grozījumus   

1. Izteikt  Noteikumu I. nodaļas virsrakstu  šādā redakcijā:    

 

I. „Vispārīgie jautājumi”. 

 

2. Precizēt Noteikumu nosaukumā un 1.1. punktā vārda „piešķiršana„ locījumu uz 

„piešķiršanu”; 

 

3. Izteikt  Noteikumu 1.3. punktu šādā redakcijā :    

 

1.3. „Pārējos gadījumos noteikumos minētajām nodokļu maksātāju kategorijām lēmumu 

par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu 

pieņem  Ādažu novada dome”. 

   

4.Izteikt Noteikumu II. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:  

 

II. „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi”.   

   

5.  Izteikt Noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

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

uzskaitītas šo noteikumu 3.punktā, ievērojot sekojošus nosacījumus:” 

 

6.Svītrot Noteikumu 3.7. punktu.  

7. Svītrot Noteikumu  4.3.1. punktu. 

8. Svītrot Noteikumu 4.5.2. punktu. 
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9.  Papildināt Noteikumus ar jaunu V. nodaļu „Pārejas jautājumi” 

 

„5.1. 2011.gadā Nekustamā īpašuma nodokļa 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”. 

 

Domes priekšsēdētāja   vietnieks                                                             P.Balzāns  

 

 

 

 

 


