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Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas pasākumiem 

2015.-2016.gadā 

 

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta pirmajā daļā, attiecībā uz 

nodokļa sadalījumu noteikts, ka nodokļa summas tiek ieskaitītas maksātāja deklarētās 

dzīvesvietas pašvaldības budžetā un valsts pamatbudžetā atbilstoši gadskārtējā valsts 

budžeta likumā noteiktajam sadalījumam.  

Minētā likuma 26.panta otrajā daļā noteikts, ka nodokļa summas no maksātāja 

taksācijas gada ienākuma, atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam 

sadalījumam, tiek ieskaitītas tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā 

personas deklarētā dzīvesvieta bija taksācijas gada sākumā.  

Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.pantā un 42.panta pirmajā daļā noteikts, kā 

tiek veidots pašvaldības budžets un noteiktas pašvaldības tiesības uz budžeta 

ieņēmumiem. 

Lai veicinātu Ādažu novada pašvaldības budžeta vidējam termiņam pozitīvas 

finansiālās bilances pieaugumu, nodrošinātu pastāvīgu un drošu, makroekonomiskās 

stabilitātes prasībām atbilstošu ieņēmumu bāzi un veicinātu Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā deklarēto personu skaita pieaugumu, pamatojoties uz likuma 

„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta pirmo un otro daļu, likuma par budžetu 

un finanšu vadību 6.pantu un 42.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā, ka 20.10.2015. 

jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. 2015.gada IV ceturksnī veikt sabiedrības informēšanu un ar to saistītos pasākumus 

par Ādažu novada pašvaldības investīciju un attīstības plāniem, nodokļu 

ieņēmumu sadalījumu un iedzīvotāju lomu nodokļu ieņēmumu veicināšanā, lai 

veicinātu darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieaugumu. 

2. Informēšanas pasākumiem paredzētās izmaksas EUR 6’000,00 (seši tūkstoši euro) 

apmaksāt no pārvaldes 2015.gada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 

3. Ieviest Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju 

identifikācijas/privilēģiju karti 2016.gadā, ar mērķi: 

3.1. administrēt skolēnu identifikāciju un uzskaiti Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolas, kā arī Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības programmās; 

3.2. radīt priekšrocības Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem 

iedzīvotājiem saņemt atlaides pašvaldības pārvaldītajās izglītības, sporta un 



kultūras jomās, pašvaldības pakalpojumu saņemšanai, kā arī preču un 

pakalpojumu iegādei no komercuzņēmumiem.  

4. Iekļaut pašvaldības budžetā 2016.gadam EUR 24’700 (divdesmit četri tūkstoši 

septiņi simti euro) identifikācijas/privilēģiju kartes ieviešanai. 

5. Lēmuma 1.punktā un 3.punktā noteikto uzdevumu izpildi veikt domes 

priekšsēdētāja noteiktā kārtībā. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – domes priekšsēdētājs.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks   


