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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 26.janvārī         Nr.16 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa 

(turpmāk – NĪN) atvieglojumu piemērošanu zemesgabalu īpašniekiem, uz kuriem 

piederošajiem zemesgabaliem izbūvēts sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts – 

pretplūdu aizsargdambis „Gaujas aizsargdambis” (būves kadastra apzīmējums 8044 004 

0048).  

Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2015.gada 29.aprīļa aktu (kods 14 74425 0804400) par 

Ādažu aizsargdambja rekonstrukcijas 1.kārtas (pik. 15/57-28/36) pieņemšanu ekspluatācijā un 

2015.gada 29.aprīļa aktu (kods 14 74426 0804400) par Ādažu aizsargdambja rekonstrukcijas 

2.kārtas (pik. 43/00-58/50) pieņemšanu ekspluatācijā, tika pieņemti Domes īpašuma – 

pretplūdu aizsargdambja „Gaujas aizsargdambis” (turpmāk – Aizsargdambis) rekonstrukcijas 

būvdarbi, kas daļēji veikti uz fizisko un juridisko personu īpašumā esošajiem zemes gabaliem 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

1.  Aizsargdambis 0,368 ha platībā izbūvēts nekustamajā īpašumā „Bišu drava”, Ādaži, 

Ādažu novads, ar kadastra Nr. 8044 004 0048. 

1.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 12.7 ha platībā 2/3 domājamo daļu īpašniece ir I.K., 1/6 domājamo daļu 

īpašnieks R.R.K. un 1/6 domājamo daļu īpašnieks ir R.R.K. 

1.2. 23.12.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/12/792 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un I.K., 23.12..2011. noslēgts līgums Nr. JUR 

2011/12/791 par zemes gabala daļas apbūves veikšanas saskaņošanu starp Domi un 

R.R.K., 23.12..2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/12/790 par zemes gabala daļas 

apbūves veikšanas saskaņošanu starp Domi un R.R.K. 

1.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekiem nav NĪN parādu. 

1.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

1.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieki pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīti par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

2. Aizsargdambis 0,227ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Tači”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 004 0034. 

2.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 5,0 ha platībā īpašniece ir T.Š. 

2.2. 10.11.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/12/694 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un T.Š. 
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2.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

2.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

2.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

3. Aizsargdambis 0,126 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Jauntači”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 004 0053. 

3.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 0,95 ha platībā īpašniece ir L.Z. 

3.2. 08.11.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/12/699 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un L.Z. 

3.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

3.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

3.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

4. Aizsargdambis 0,111 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Krūmlauki”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 004 0353. 

4.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 3,47 ha platībā īpašniece ir L.K. 

4.2. 24.10.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/10/648 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un LK. 

4.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

4.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

4.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

5. Aizsargdambis 0,384 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Braki”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 004 0062. 

5.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 4,38 ha platībā īpašnieks ir SIA „Gaujas mala”. 

5.2. 07.12.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/12/755 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un SIA „Gaujas mala”. 

5.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

5.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 
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5.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

6. Aizsargdambis 0,113 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Vectiltiņi”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 004 0019. 

6.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 3,673 ha platībā īpašnieks ir J.U. 

6.2. 15.10.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/10/639 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un nekustamā īpašuma īpašnieci M.E. 

6.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

6.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

6.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

7. Aizsargdambis 0,469 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Augusti”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 007 0039. 

7.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 3,02 ha platībā īpašniece ir I.D. 

7.2. 12.10.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/10/667 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un I.D. 

7.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

7.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

7.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

8. Aizsargdambis 0,15 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Katlapas”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 007 0020. 

8.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 4,7 ha platībā 1/3 domājamo daļu īpašniece ir G.L., 1/3 domājamo daļu 

īpašniece ir I.L. un 1/3 domājamo daļu īpašniece ir K.L. 

8.2. 07.08.2013. noslēgts līgums Nr. JUR 2013/08/439 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un G.L., 07.08..2013. noslēgts līgums Nr. JUR 

2013/08/437 par zemes gabala daļas apbūves veikšanas saskaņošanu starp Domi un 

K.L., 07.18..2013. noslēgts līgums Nr. JUR 2013/08/438 par zemes gabala daļas 

apbūves veikšanas saskaņošanu starp Domi un I.L. 

8.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekiem nav NĪN parādu. 

8.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

8.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieki pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīti par pašvaldības saistošo 



 4 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

9. Aizsargdambis 0,228 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Gaujas dārzi”, Ādaži, 

Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 007 0017. 

9.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 2,74 ha platībā īpašnieks ir SIA „LATECTUS”. 

9.2. 15.02.2012. noslēgts līgums Nr. JUR 2012/02/100 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un SIA „LATECTUS”. 

9.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

9.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

9.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

10. Aizsargdambis 0,15 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Silēni”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 007 0245. 

10.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 21.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 1,596 ha platībā īpašnieks ir SIA „D2”. 

10.2. 10.10.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/10/693 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas 

īpašnieci S.D., 10.10.2011 noslēgts līgums Nr. JUR 2011/10/692 par zemes gabala 

daļas apbūves veikšanas saskaņošanu starp Domi un nekustamā īpašuma ½ 

domājamās daļas īpašnieci D.K. 

10.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parāds. 

10.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

10.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

11. Aizsargdambis 0,144 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā Gaujas iela 33, Ādaži, 

Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 007 0405. 

11.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 21.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 0,5848 ha platībā īpašnieks ir I.B. Ar 17.11.2011.Vidzemes apgabaltiesas 

zvērinātas notāres I.N. izdoto mantojuma apliecību mantojumu uz I.B. atstāto 

mantojumu, t.sk. nekustamo īpašumu pieņēmusi I.F. 

11.2. 29.11.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/11/728 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un I.F. 

11.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu valdītājam ir NĪN parāds. 25.01.2016. ir noslēgta vienošanās ar Ādažu 

novada domi par NĪN parāda samaksu. 

11.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

11.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

valdītājs pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 
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noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

12. Aizsargdambis 0,31 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Ozolbaldoņi”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 004 0084. 

12.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 5,27 ha platībā īpašniece ir D.F. 

12.2. 14.11.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/11/701 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un D.F. 

12.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

12.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

12.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par pašvaldības saistošo 

noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu. 

13. Aizsargdambis 0,053 ha platībā izbūvēts nekustamā īpašumā „Jaunkārkli”, Ādaži, Ādažu 

novads, ar kadastra Nr.8044 004 0136. 

13.1. Saskaņā ar Ādažu novada zemesgrāmatas datiem (skatīts 15.01.2016.) nekustamā 

īpašuma 0,61 ha platībā īpašnieks ir I.P. 

13.2. 12.10.2011. noslēgts līgums Nr. JUR 2011/10/667 par zemes gabala daļas apbūves 

veikšanas saskaņošanu starp Domi un I.P. 

13.3. Atbilstoši NĪN administratores 14.01.2016. sniegtajai informācijai, par nekustamo 

īpašumu īpašniekam nav NĪN parādu. 

13.4. Pēc būvvaldes 21.01.2016. sniegtās informācijas nekustamajā īpašumā neatrodas 

ēkas un būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un nekustamajā īpašumā nenotiek 

būvdarbi. 

13.5. Saskaņā ar Administratīvās komisijas 14.01.2016. informāciju, nekustamā īpašuma 

īpašnieks pēdējā gada laikā divas reizes administratīvi sodīts par pašvaldības 

saistošo noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un 

atkritumu apsaimniekošanu (07.05.2015. lēmums Nr.B68-9/6 un 12.11.2015. 

lēmums Nr. B68-19/14). 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) 5.panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, paredzot atvieglojumus atsevišķām NĪN maksātāju 

kategorijām.  

NĪN atvieglojumu piešķiršanas kārtība ir noteikta Domes 2011.gada 22.februāra saistošajos 

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

nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” (turpmāk - Noteikumi), kuru 2.punkts nosaka, ka Dome 

piešķir atvieglojumus nodokļa maksātāju kategorijām, kas uzskaitītas Noteikumu 3.punktā. 

Noteikumu 2.6.punkts nosaka, ka: 

„NĪN atvieglojumus nepiešķir:  

2.6.1. ja nekustamais īpašums netiek uzturēts kārtībā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām; 

2.6.2. ja uz zemesgabala atrodas ēkas vai būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un: 

2.6.2.1. būvdarbi tiek veikti bez būvvaldē reģistrētas būvatļaujas vai 

2.6.2.2. būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav iekonservēta; 

2.6.3. ja gada laikā pirms jautājuma par atvieglojuma piešķiršanu izskatīšanas domes 

Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpašuma nodokļa 
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maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides 

sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu”. 

Noteikumu 3.9¹.punkts nosaka, ka juridiskām un fiziskām personām, kuru piederošais zemes 

gabals vai tā daļa tiek izmantota sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta, kurš ir publiski 

pieejams, būvniecībai vai ierīkošanai, var tikt piešķirts NĪN atvieglojums - 90% apmērā no 

NĪN par zemes gabala daļu, kas tiek izmantota sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekta 

būvniecībai vai ierīkošanai. Pirms sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekta būvniecības 

vai ierīkošanas uzsākšanas tiek noslēgta attiecīga vienošanās starp zemes gabala īpašnieku un 

pašvaldību. Nodokļu atvieglojums ir piešķirams 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. 

Skatot pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, Domei ir jāpārbauda vai pastāv 

labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumi, proti, vai pastāv apstākļi, lai 

Iesniedzējam tiktu piešķirta NĪN atlaide. Domei ir pamats izdot šādu aktu vienīgi tad, ja 

pastāv visi tā izdošanas priekšnoteikumi.  

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ādažu novada 

domes 22.02.2011. saistošo noteikumu Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu 

piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” 1.3., 2., 3.9.¹ un 

4.4.punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt I.K. (personas kods), R.R.K., (personas kods), un R.R.K., (personas kods), 

nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 0,368 ha platībā no zemes gabala 

„Bišu drava”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr. 8044 004 0048. 

2. Piešķirt T.Š., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 

0,227 ha platībā no zemes gabala „Tači”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 004 

0034. 

3. Piešķirt L.Z., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 

0,126 ha platībā no zemes gabala „Jauntači”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 

004 0053. 

4. Piešķirt L.K., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 

0,111 ha platībā no zemes gabala „Krūmlauki”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 

004 0353. 

5. Piešķirt SIA „Gaujas mala”, reģistrācijas Nr.40003759812, nekustamā īpašuma 

atvieglojumu 90% apmērā par daļu 0,384 ha platībā no zemes gabala „Braki”, Ādaži, 

Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 004 0062. 

6. Piešķirt J.U., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 

0,113 ha platībā no zemes gabala „Vectiltiņi”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 

004 0019. 

7. Piešķirt I.D., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 

0,469 ha platībā no zemes gabala „Augusti”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 

007 0039. 

8. Piešķirt G.L., (personas kods), I.L., (personas kods), un K.L., (personas kods), nekustamā 

īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 0,15 ha platībā no zemes gabala „Katlapas”, 

Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 007 0020. 

9. Piešķirt SIA „LATECTUS”, reģistrācijas Nr.40103213378, nekustamā īpašuma 

atvieglojumu 90% apmērā par daļu 0,228 ha platībā no zemes gabala Gaujas dārzi”, 

Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 007 0017. 
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10. Piešķirt SIA „D2”, reģistrācijas Nr.40003776189, nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% 

apmērā par daļu 0,15 ha platībā no zemes gabala „Silēni”, Ādaži, Ādažu novads, ar 

kadastra Nr.8044 007 0245. 

11. Piešķirt D.F., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 

0,31 ha platībā no zemes gabala „Ozolbaldoņi”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra 

Nr.8044 004 0084. 

12. Piešķirt I.F., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par daļu 

0,144 ha platībā no zemes gabala Gaujas iela 33, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra 

Nr.8044 007 0405. 

13. Atteikt piešķirt I.P., (personas kods), nekustamā īpašuma atvieglojumu par zemes gabalu 

„Jaunkārkli”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 004 0136. 

14. Noteikt, ka piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piemēroti, ja 

nekustamo īpašumu īpašnieki vai nekustamie īpašumi pārstāj atbilst visiem Domes 

2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu 

piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” noteiktajiem 

kritērijiem nodokļa atvieglojuma saņemšanai. 

15. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrators. 

16. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Baldones iela 1A, Rīga) viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.    

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 


