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              APSTIPRINĀTI   

ar Ādažu novada domes  

  24.02.2015. sēdes lēmumu  

     (protokols Nr.3 §21)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 24.februārī         Nr.13/2015 

 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra 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 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi):  

1.1. izteikt Noteikumu 2.4.
1 

punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

1.2. papildināt Noteikumus ar jaunu 2.5.¹ punktu šādā redakcijā:  

„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.” 

1.3. izteikt Noteikumu 3.11.punktu šādā redakcijā: 

„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.” 
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1.4. papildināt Noteikumus ar jaunu 3.12.punktu šādā redakcijā: 

„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.”  

1.5. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.3.
2
 punktu šādā redakcijā: 

„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 veidlapa par saņemto de minimis atbalstu vai 

iesniegumā jāapliecina, ka viņš nav saņēmis noteikumu 2.5.
1
 punktā minēto 

atbalstu.” 

1.6. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.5.
3
 punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

1.7. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.6.
2
 punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

1.8. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.6.
3
 punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015 „Par grozījumiem 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 pašvaldības var izdot 

saistošus 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. Likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka „[..] To nodokļa 

maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības 

veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de 

minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 

18.decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta 

piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz 

EEZ) nosacījumus. Ja minētās regulas 3.panta 2.punktā 

noteiktais de minimis atbalsta apmērs tiek pārsniegts, 

pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir 

jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta 

projekta atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības 

darbību.” 

1.4. 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā 2013.gada 6.novembra 

likums „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma 

nodokli””, ar kuru Likuma 1.panta otrās daļas 13.punkts ir 

izslēgts.  

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumu mērķis ir papildināt tos ar papildus 

nosacījumiem atvieglojumu piešķiršanai saimnieciskās 

darbības veicējiem, nosakot, ka kopējais atbalsts nevar 

pārsniegt de minimis apmēru, kā arī uzlikt papildus 

pienākumu saimnieciskās darbības veicējiem iesniegt 

pierādījumus, kas apliecina šo faktu. 

2.2. Ņemot vērā, ka 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā 

grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, ar kuru 

vairs netiek piemērots atvieglojums vienu gadu, skaitot no 

nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā neaplikt ar 

nekustamā īpašuma nodokli saimnieciskās darbības 

veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētās ēkas, ir 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV
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nepieciešams grozīt Noteikumu 3.11.punktu, kurā bija 

iekļauts šis termiņš.  

2.3. Ņemot vērā, ka Ādažu novadā ir izveidojusies situācija, 

ka vēsturiski uz zemes īpašnieku īpašumiem ir izbūvētas 

kanalizācijas sūkņu stacijas, kas būtiski apgrūtina juridiskas 

un fiziskas personas zemes īpašuma izmantošanu, un zemes 

īpašnieki, kuru īpašumi ir apgrūtināti ar iepriekš minētām 

būvēm, vairākkārt ir lūguši nodokļu atlaides, radās 

nepieciešamība papildināt Noteikumus ar vēl vienu nodokļa 

maksātāju kategoriju, kuriem piešķirams atvieglojums, 

nosakot atbilstošu atlaižu apmēru. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta papildus finansiālā 

ietekme uz pašvaldības budžetu aptuveni EUR 600 gadā (12 

sūkņu stacijas, kas izbūvētas uz juridisko un fizisko personu 

īpašumiem). Nākotnē, realizējot Eiropas Savienības un 

pašvaldības līdzfinansētos projektus laika posmā līdz 

2020.gadam, finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu 

varētu palielināties apmēram līdz EUR 800 gadā.   

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi var ietekmēt tos saimnieciskās darbības 

veicējus, kuri izmanto Eiropas Savienības līdzfinansējumu, 

jo viņiem būs jāņem vērā, ka kopējais atbalsta apmērs 

nedrīkst pārsniedz Komisijas 2013.gada 18.decembra 

regulas (ES) Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto de 

minimis atbalsta apmēru.  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Noteikumi attiecas uz pašvaldības teritorijā esošajiem 

saimnieciskās darbības veicējiem, juridiskām un fiziskām 

personām, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldībai vai tās 

kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija. 

Nodokļu maksātāji Noteikumu piemērošanā var vērsties 

Ādažu novada domē.    

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV

