
A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

  22.07.2014. sēdes lēmumu  

              (protokols Nr.16 §13) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 22.jūlijā                           Nr.14 

 

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 2.4.¹ 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 3.9.
1
 vai 3.10. 

punktu.” 

 

2. Papildināt Noteikumus ar 3.9.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

3. Izteikt Noteikumu 4.3.
1 

punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

4. Papildināt Noteikumus ar 4.5.
2 

punktu šādā redakcijā: 

„4.5.
1 

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. 



5. Papildināt Noteikumus ar 4.6.¹ punktu šādā redakcijā: 

 „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.” 

 

6. 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. Nepieciešams papildināt Noteikumus ar nodokļu maksātāju 

kategoriju, kurai piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, 

tādā veidā veicinot sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objektu (spēļu 

un sporta laukumu, publisko pludmaļu labiekārtošanu un tml. objektu, 

kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos un ir publiski pieejami) 

būvniecību un ierīkošanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas 

nodrošina kvalitatīvu un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Ādažu novada iedzīvotājiem. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Noteikumu grozījumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus juridiskām un fiziskām personām, kuru piederošais 

zemes gabals ir nodots bezatlīdzības vai atlīdzības lietošanā citai 

personai (turpmāk – Nomnieks) un Nomnieks par saviem finanšu 

līdzekļiem ir veicis sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekta, kurš 

ir publiski pieejams, būvniecību vai ierīkošanu zemes gabalā. 

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 nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus, 

tādā veidā palielinot novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespējas 

kvalitatīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku. 

5.Informācija par 5.1. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 



administratīvajām 

procedūrām 

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/

