
Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu 

sakarā ar Covid-19 izplatību 

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) informē, ka, pamatojoties uz 

Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas 

personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – 

arī Noteikumi, https://likumi.lv/ta/id/316118-noteikumi-par-publiskas-personas-un-

publiskas-personas-kontroletas-kapitalsabiedribas-mantas-nomas-maksas-

atbrivojuma-vai-samaz), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot 

nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz 

nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu. 

2020.gada 23.decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Noteikumos, tādēļ Dome 

aicina rūpīgi iepazīties ar zemāk norādīto informāciju: 

ar Noteikumiem Atbalsts var tikt piešķirts par laikposmu no 2020. gada 10. jūnija līdz 

2021. gada 30. jūnijam, ievērojot, ka Nomnieks saskaņā ar Noteikumiem Domei 

iesniegumu var iesniegt: 

- par laikposmu no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim – līdz 

2021. gada 31. janvārim; 

- par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam – līdz 2021. 

gada 31. jūlijam vai, ja atbalsta pasākumu sniedz atbilstoši Noteikumos 14. 

punktam, – līdz 2021. gada 14. jūnijam. 

Dome sniegs Atbalstu tikai par tiem mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuru tiks 

norādīti ieņēmumu dati. 

Lai saņemtu Atbalstu, nomniekam ir jāatbilst visiem Noteikumos 3.punktā 

minētiem kritērijiem, un proti: 

1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, 

augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, 

februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu 

vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks 

faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. 

februārim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem 

vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu; 

2. ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta 

līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. 

gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, 

jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski 

darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, 

samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to 

darbības ieņēmumu samazinājumu; 

3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir 
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lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās 

par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 

4. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas 

process; 

5. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas 

līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk 

nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas 

dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši 

līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar 

iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek 

veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku; 

6. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā 

persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, 

tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā 

reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

Dome vērš uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar 

nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem 

(piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma 

nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu, ja 

iznomāta ēka/telpas, kas atrodas uz privātpersonai piederošas zemes. 

 

Nomas maksas atbrīvojumu var piešķirt tikai tad, ja nomnieks noteiktajā periodā 

nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās 

drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  

 

Savukārt, ja nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas 

samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomniekam ieņēmumu procentuālajam 

samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums, bet 

nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. 


