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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8
APSTIPRINĀTI ĀDAŽU NOVADA DOMES 26.03.2013. SĒDĒ, PROTOKOLS NR.3 §19, AR REDAKCIONĀLU PRECIZĒJUMU 23.04.2013. NR.91

GROZĪJUMI ĀDAŽU NOVADA DOMES 2011. GADA 22. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR. 8 „SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM ĀDAŽU NOVADĀ”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
PASKAIDROJUMA RAKSTA SADAĻAS

1.

2.

3.
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5.
6.

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

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
Projekta nepieciešamības pamatoīpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”(turpmāk Noteikumi).
jums
1.3. Likuma 3. panta (12) daļa nosaka, ka šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās likmes piemēro arī dzīvojamo māju
palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un ﬁzisko personu garāžām (izņemot
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, līdz
ar to nepieciešams precizēt Noteikumu 3.punktu.
1.4. Nepieciešams papildināt nodokļu maksātāju kategorijas, kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.
2.1. Noteikumu grozījumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ﬁziskām personām par zemi, dzīvojamām mājam (to daļu) un citām ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas attiecīgajam zemes gabalam.
Īss projekta satura izklāsts
2.2. Noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa tiek piešķirta
personām, kurām ir kopīgi deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns.
3.1. Noteikumu grozījumos paredzētā nodokļu atvieglojumu ietekme uz pašvaldības budžetu 2013. gadā tiek prognozēta
Informācija par plānoto projekta ie300 Ls apmērā.
tekmi uz pašvaldības budžetu
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir ﬁziskas personas, kuru ģimeun uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
nē aug bērns invalīds.
teritorijā
Informācija par administratīvajām 5.1. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinēprocedūrām
jo kārtību.
Informācija par konsultācijām ar pri6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
vātpersonām

Izdoti saskaņā 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 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par zemi, dzīvojamo māju (tās daļu)
un citām ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajām ēkām un būvēm, kas pie-

saistītas zemes gabalam var tikt piešķirti šādām nodokļu maksātāju kategorijām
šādos apmēros”.
2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 3.3.¹ punktu:
„3.3.¹ Personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš
ir šīs personas vai tās laulātā bērns – 50% apmērā.”
3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ādažu Vēstis”.

Biedrības „Gau.as Partnerība” paziņo.ums
Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 5. kārtu Lauku attīstības
programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2013. gada 26. jūnija līdz 2013. gada
26. jūlija, plkst. 14.00.
Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 25 900,56 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības
„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā,

Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. kabinetā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību

2013. gada 15. maijs

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
šādām aktivitātēm un rīcībām
Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai
rīcībai:
1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai
visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir
viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, pieejamais finansējums 6036,93 LVL
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam 3. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām
aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības pro-
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duktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana” ietvaros šādai
rīcībai:
3.4. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības
produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu,
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”, pieejamais finansējums
13 858,94 LVL
Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai” ietvaros šādai rīcībai:
3.5. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei un pirmapstrādei
mājas apstākļos”, pieejamais finansējums
6 004,68 LVL
Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var iepazīties un projekta iesniegumus var iesniegt
biedrībā „Gaujas Partnerība”, Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240.
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kabinetā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv, Ādažu novada domes mājas
lapā www.adazi.lv un biedrības „Gaujas Partnerība” mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv. Kontaktpersonas: ELFLA administratīvā vadītāja
Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, e-pasts:
gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA finanšu
vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978,
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, var iesniegt sūtot uz e-pastu:
lad@lad.gov.lv .
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības
vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā
noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 =
„neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu,
priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam,
kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši
vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Minimālais punktu skaits,
lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu –
16 punkti.

Biedrības „Gau.as Partnerība” paziņo.ums
Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 5. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2013. gada 26. jūnija līdz 2013. gada
26. jūlijam, plkst. 14.00.
Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 17 525,96 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības
„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā,
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. kabinetā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā pasākuma „Teritorijas attīstības
stratēģiju īstenošana” 2009.–2013. gadam ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros šādai rīcībai:
2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība,
izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk.,
nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu
iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī
starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”, pieejamais finansējums 17 525,96 LVL
Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var
iepazīties un projektu iesniegumus var
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”,
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A,
2. stāvā, 240. kabinetā, Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, Ādažu
novada domes mājas lapā www.adazi.lv un
biedrības „Gaujas Partnerība” mājas lapā
www.gaujaspartneriba.lv. Kontaktpersonas: EZF administratīvā vadītāja Ineta

Martuzāne (tālrunis: 29254554, e-pasts:
legendagold@apollo.lv), EZF finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978,
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā var iesniegt sūtot uz e-pastu:
lad@lad.gov.lv .
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības
vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā
noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 =
„neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu,
priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam,
kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši
vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Minimālais punktu skaits,
lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu –
16 punkti.

