
2017. gada 29. martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 3/2017 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

                                                     
    Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 
2017. gada 29. marta sēdē 

 (prot. Nr. 4/2017§23) 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 
„Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu 

maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
               

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu  

un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  
5. panta trešo daļu 

 

 Izdarīt Saulkrastu novada domes 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:  

 
1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.8. fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā ir ēkas, inženierbūves vai zeme, kas 
publiski pieejama plašam personu lokam un tiek izmantota publisku sporta nodarbību, sporta 
pasākumu un sacensību vajadzībām – 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas. Šajā punktā noteikto atvieglojumu piemēro, ja ēkas galvenais lietošanas veids, 
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem, ir: 
2.8.1. ēkām – Sporta ēkas (kods 1265); 
2.8.2. inženierbūvēm – Sporta laukumi (kods 2411).”. 

3. Aizstāt Noteikumu 3. punktā vārdu „un” ar pieturzīmi ”,” un papildināt aiz skaitļa „2.5.” ar 
vārdu un skaitli „un 2.8.”. 

4. Papildināt Noteikumus ar jaunu 4.2 punktu šādā redakcijā: 
„4.2 Ja Noteikumu 2.8. punktā minētās sporta ēkas, inženierbūves un zeme nepieder vienai 
personai, nodokļa atvieglojumu par zemi pieprasa persona, kura ir zemes īpašnieks, un nodokļa 
atvieglojumu par ēku, inženierbūvi pieprasa ēkas, inženierbūves īpašnieks.”. 

5. Papildināt Noteikumus ar jaunu 6.2 punktu šādā redakcijā: 
„6.2 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiemēro Noteikumu 2.8. apakšpunktā 
minētajām nodokļu maksātāju kategorijām, ja: 
6.21. nodokļu maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējo (-iem) 
taksācijas periodu (-iem);  
6.22.  ir parādsaistības pret Saulkrastu novada pašvaldību; 
6.23. fiziskās personas deklarētā dzīves vieta nav Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā.”. 

6. Aizstāt Noteikumu 7. punktā vārdu „un” ar pieturzīmi “,” un papildināt aiz skaitļa „2.6.” ar 
vārdu un skaitli „un 2.8.”. 

7. Papildināt Noteikumu 12.1 punktā aiz skaitļa „2.7.” ar vārdu un skaitli „un 2.8.” 
  

Domes priekšsēdētājs        Ervīns Grāvītis 

 



Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 

kategorijām Saulkrastu novadā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, lai noteiktu kārtību, kādā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā piemēro 
personai, kuras īpašumā ir sporta ēka vai sporta infrastruktūra, 
vai zeme, kas tiek izmantota publisku sporta nodarbību, 
sporta pasākumu un sacensību vajadzībām.  

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Grozījumi paredz piemērot atvieglojumu 90 % apmērā 
personām, kuru īpašumā ir sporta ēkas vai infrastruktūra, vai 
zeme, uz kuras esošais nekustamais īpašums tiek izmantots 
publisku sporta nodarbību, sporta pasākumu un sacensību 
vajadzībām. Atvieglojumu piemēro, ja ēkas galvenais 
lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistra datiem ir Sporta ēkas (kods 1265), 
inženierbūvēm – Sporta laukumi (kods 2411). Papildus 
noteikti nosacījumi, pie kādiem atvieglojumu nepiemēro. 

2. Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja zeme, uz kuras atrodas 
sporta ēka vai infrastruktūra, pieder citai fiziskai vai juridiskai 
personai, nodokļu atvieglojumu par zemi pieprasa persona, 
kurai pieder zeme, bet nodokļu atvieglojumu par ēku, 
inženierbūvi – pieprasa ēkas, inženierbūves īpašnieks.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Ervīns Grāvītis 

 

 

 


