
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 24.martā                      Nr.75 

 

Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā  

Šā gada 12.martā valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis Covid-19 vīrusa ierobežošanai, kā 

rezultātā: 

1) Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu telpu nomniekiem objektīvi ir liegta 

iespēja sniegt komercpakalpojumus nomātajās telpās, vai pilnvērtīgi sniegt pakalpojumus 

Ādažu novada domes izglītības iestādēm to klātienes darbības pārtraukumā vai samazināta 

darba apstākļos.  

2) Iedzīvotājiem var tikt apgrūtināta nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa likumā “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos. 

3) To bērnu vecākiem, kas maksā līdzfinansējumu domes profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēm, arī nav samērīgi turpināt līdzmaksājumu attālināta mācību procesa apstākļos. 

22.03.2020. stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums), kura 4.pants 

nosaka, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos 

pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.  

Likuma 13. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas 

personas uz Likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas 

personas mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu par publiskas 

personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas 

kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, 

siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem). 

Likumā “Par nekustamo īpašuma nodokli” 6.panta 3.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma 

nodoklis maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 

15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī 

reizi gadā avansa veidā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa kopsumma domes budžetā 2020.gadā plānota 1’451’616 euro 

apmērā, no kuriem 23.03.2020. bija samaksāti 43 % no plānotā, jeb 832’185 euro. 

Domes 23.04.2019. saistošie noteikumu Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada 

domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 2. un 7.punkts nosaka, ka vecāku 

līdzfinansējums par vienu audzēkni ir 20,00 EUR par vienu izglītības programmu mēnesī un 

tas veido daļu no  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk – ĀMMS) un Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas (turpmāk – ĀBJSS) budžeta, un to izmanto: 

1) ĀMMS - attīstībai, mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, pedagogu darba 

samaksai, kā arī pedagogu un audzēkņu dalībai radošajos pasākumos; 

2) ĀBJSS - mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, pedagogu darba samaksai, 

sacensību organizēšanai, kā arī dalībai starptautiskās un valsts līmeņa sacensībās. 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli


Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Likuma 4. un 13. pantu, kā arī domes 

23.04.2019. saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 2. un 7.punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. No š.g. 12.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanas brīdim atbrīvot no Ādažu novada 

domes nekustamo īpašumu telpu nomas maksas nomniekus, kuriem atbilstoši ārkārtas 

situācijas ierobežojumiem ir liegta iespēja sniegt pakalpojumus vai ir samazināts darba 

apjoms pakalpojumu sniegšanai pašvaldības izglītības iestādēm. 

2. Pagarināt visus likumā “Par nekustamo īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktos 

2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus - 31.marts, 15.maijs, 

15.augusts un 15.novembris uz jaunu termiņu - 2020.gada 15.decembris.    

3. No š.g. 13.marta līdz brīdim, kad profesionālās ievirzes izglītības iestādēm (ĀMMS un 

ĀBJSS) tiks pārtraukts attālināts mācību process, nepiemērot domes 23.04.2019. saistošo 

noteikumu Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs” 7.punktu un neizrakstīt rēķinus par vecāku līdzfinansējumu apmaksu.     

4. Grāmatvedības daļai organizēt lēmuma 1., 2. un 3.punktaizpildi  kontroli. 

5. Sabiedrisko attiecību daļai publicēt lēmumu domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un 

informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.    

6. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
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