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Apstiprināti 
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2020.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.16/2020§23) 

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Saulkrastu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  

5.panta trešo un ceturto daļu  

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi):  

 

1.1. Papildināt Noteikumus ar 2.¹punktu šādā redakcijā: 

“2.¹ Nodokļa maksātāju kategorijas, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz 

atvieglojumu, Pašvaldībā iesniedz de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de 

minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”; 

 

1.2. Papildināt Noteikumus 27.punktu ar 27.1., 27.2., 27.3., 27.4., 27.5. un 27.6. apakšpunktiem 

šādā redakcijā: 

“27.1. Atbalsts netiek piešķirts, ja atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts 

maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, 

vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta 

bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir 

izbeigta. 

27. 2. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas 

Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā. 

27. 3. Ja atbalsta pretendents, kuram piešķir atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas 

Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) vai c) apakšpunktā, tas nodrošina 

šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de 

minimis atbalsts. 
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27. 4. Piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, vienam vienotam uzņēmumam 

sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Regulas Nr. 1407/2013 3.panta 

2.punktā noteiktos ierobežojumus (200 000 euro triju fiskālo gadu periodā viena vienota 

uzņēmuma līmenī). Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas 

Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai. 

27.5. Kumulēt de minimis atbalstu var ar citu de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar 

citām de minimis regulām līdz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā 

noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, saskaņā ar Komisijas Regulas 

Nr. 1407/2013 5.panta 1.punktu. De minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu 

attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam 

pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā 

maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda konkrētā gadījuma īpašajiem 

apstākļiem noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma regulā vai Eiropas Komisijas lēmumā, 

saskaņā ar regulas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5.panta 2.punktu.  

27.6. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad stājas spēkā pašvaldības domes 

lēmums par atbalsta sniegšanu.”; 

 

1.3. Papildināt Noteikumus ar 39., 40.un 41.punktu šādā redakcijā: 

“ 39. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr.1407/2013 

6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 

(desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar nolikumu piešķirts pēdējais de minimis atbalsts. 

40. Komersants, kas ir saņēmis atbalstu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas 

Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību 

vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. 

41. Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Regulas Nr.1407/2013 prasības, 

komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Saulkrastu novada domei visu 

saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar konkrēto regulu, kopā 

ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas 

(EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589 10.pantu, tiem pieskaitot 

100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā 

atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko 

īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas 

metodi.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 
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2020.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 12/2020 

„ Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Saulkrastu novadā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 

procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To 

nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības 

veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de 

minimis atbalstu. 

Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošo 

noteikumu grozījumi izstrādāti, ņemot vērā nepieciešamību tos 

izteikt uzņēmējiem saprotamākā un pārskatāmākā formā, proti, 

ievērojot Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) 

Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 

108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības 

Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un 

Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 

“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas 

kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos ir veikti redakcionāli grozījumi atbilstoši 

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) 

Nr.1407/2013 prasībām un Finanšu ministrijas Komercdarbības 

atbalsta departamenta sniegtajiem ieteikumiem par atbalsta 

sniegšanu saimnieciskās darbības veicējiem. 

  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai nebūs finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu. Grozījumu izpildei nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai 

veidot jaunas amata vietas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Projektam nav būtiskas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli, 

bet sakārtos uzņēmējdarbības vidi, nodrošinot vienādus 

pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumus uzņēmējiem. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar 

privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses. 

 

Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 
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