
 

 

 

 

  
A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

  30.06.2014. sēdes lēmumu  

                   (protokols Nr.15 §15) 

  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2014.gada 30.jūnijā                         Nr.12 

 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

3.punktu un 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 piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

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

 

1. Izteikt Noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā: 

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

deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu, izņemot, ja NĪN atlaides saņem 

pamatojoties uz Noteikumu 3.4.līdz 3.10.punkta nosacījumiem;” 

2. Izteikt Noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: 

„2.2. nodokļa maksātājam (fiziskai personai) tas ir vienīgais nekustamais 

īpašums (tā daļa), izņemot, ja NĪN atlaides saņem pamatojoties uz Noteikumu 

3.4. līdz 3.10.punktam nosacījumiem;” 

3. Izteikt Noteikumu 2.4.¹ punktu šādā redakcijā: 

 „2.4.¹ Noteikumu 2.3. un 2.4.punkta nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti pamatojoties uz 

Noteikumu 3.10.punktu.” 

4. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

   

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 



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. Noteikumu 3.10.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās 

nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – 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: 

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 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. 

Savukārt Noteikumu 2.punkts cita starpā paredz, ka Ādažu 

novada dome piešķir atvieglojumus nodokļa maksātāju 

kategorijām, kas uzskaitītas šo noteikumu 3.daļā, ievērojot 

sekojošus nosacījumus:  



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 3.9.punkta 

nosacījumiem; 

2.2.nodokļa maksātājam (fiziskai personai) tas ir vienīgais 

nekustamais īpašums (tā daļa),izņemot, ja NĪN atlaides saņem 

pamatojoties uz 3.4. līdz 3.9.punktam 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. 

Ņemot vērā, ka Noteikumu 3.10.punktā noteiktā NĪN maksātāju 

kategorija, kurai ir tiesības saņemt NĪN atvieglojumus, tika 

noteikta ar mērķi veicināt konkrētu inženierbūvju un 

infrastruktūras objektu būvniecību, tādā veidā palielinot iespējas 

saņemt komunālos pakalpojumus un labiekārtojot novada 

teritoriju, neņemot vērā vai nodokļa maksātājs ir deklarējis savu 

dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, vai tas ir 

nodokļa maksātāja vienīgais nekustamais īpašums, kā arī vai 

nodokļa maksātāja 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, tad nepieciešams grozīt 

Noteikumus, paredzot, ka uz 3.10.punktā noteikto nodokļu 

maksātāju kategoriju, nav attiecināmi Noteikumu 2.1.-

2.3.punktā minētie nosacījumi.       

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Noteikumu grozījumi paredz, ka uz 3.10.punktā noteikto 

nodokļu maksātāju kategoriju, kurai ir tiesības saņemt NĪN 

atvieglojumus, t.i., 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 nozīmes 

infrastruktūras objektu izbūvē, kurām piešķirami nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumi, nav attiecināmi Noteikumu 2.1.-

2.3.punktā minētie nosacījumi.       

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā iespējama 

pašvaldības budžeta samazināšanās, taču prognozējamā 

finansiālā ietekme ir neliela. Ietekme uz budžetu būs atkarīga 

no nodokļa maksātāju aktivitātes iesniedzot pieteikumus un to 

atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem.    

3.2. Noteikumu grozījumu 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. Noteikumu projekts labvēlīgi ietekmēs sabiedrību un 

uzņēmējdarbības vidi, jo tas palielina to nodokļu maksātāju 

loku, kuram būs tiesības saņemt Noteikumu 3.10. noteiktos 

atvieglojumus, tādā veidā palielinot novada iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem iespējas saņemt centralizētos komunālos 

pakalpojumus un izmantot labiekārtotu un sakoptu novada 

teritoriju. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. 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.  Pēc saistošo 

noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības  jautājumu 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                           M.Sprindžuks 

 

http://www.adazi.lv/

