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Rīgā 

05.10.2020. Nr. LPA 1.7.-109 

 

Rīgas domes priekšsēdētājam M. Staķim 

 

Kopija Rīgas domē ievēlēto partiju frakcijām: 

  

 Attīstībai/Par!, "Progresīvie" 

 

Sociāldemokrātiskai partijai "Saskaņa" 

 

Partiju apvienībai "Jaunā vienotība" 

 

Nacionālai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", 

Latvijas Reģionu Apvienība 

 

Partijai "Gods kalpot Rīgai" 

 

"Latvijas Krievu savienība" 

 

Jaunā konservatīvā partija 

 

Par Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem, 

kas skar sabiedriskā labuma organizācijas 

 

2019. gada 18. decembrī tika pieņemti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 111 “Nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”, ar šiem noteikumiem tika aizstāti 

2012. gada 18. decembrī izdotie Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198 “Nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”. 

 

Diemžēl 2019. gadā pieņemtie saistošie noteikumi ir būtiski pasliktinājušas sabiedriskā labuma 

organizāciju darbības iespējas Rīgā, tai skaitā to iespēju sniegt atbalstu mazaizsargātām 

sabiedrības grupām.  

 

2012. gadā izdotie Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198 pieļāva nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaidi personai par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijas, 

90 % apmērā, taču 2019. gadā pieņemtie Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 111 satur 

vairākus, būtiski ierobežojošus nosacījumus, turklāt zināmā mērā noteikumi punkti ir pretrunā 

viens otram. Piemēram, Rīgas domes saistošie noteikumu Nr. 111 3.17. apakšpunktā viens no 

kritērijiem ir "Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 

5000 euro". Tai pat laikā 11. punkts nosaka, ka piešķirto atvieglojumu apmērs vienai juridiskai 

personai, izņemot valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām un sabiedriskā labuma 

organizācijām, taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt 10 000 euro. Sabiedriskā labuma 

organizācijām, kuras vērsās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, tika izskaidrots, ka 

aprēķinot nodokļu atlaidi tiks piemērots kritērijs 5000 euro. 

 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums Rīgā tiek 

piemērots 14 sabiedriskā labuma organizācijām. Ņemot vērā, ka noteiktie ierobežojumi 

nodokļa atlaides saņemšanai (5000 euro) ir ļoti zemi, tas ietekmē sabiedriskā labuma statusu 
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ieguvušās organizācijas gan nelielās biedrības un nodibinājumus, kurām tas ir mazāk jūtams 

zaudējums, gan arī lielajām organizācijām, kurām tas ir būtiski jūtamāks finansiāls trieciens. 

Jāmin, ka daļa Rīgā darbojošās sabiedriskā labuma organizācijas palīdz pašvaldībai sniedzot 

atbalstu tās mazāk aizsargātajai iedzīvotāju daļai. 

 

Papildus jāpiemin, ka nevalstiskais sektors nebija informēts par Rīgas domes saistošo 

noteikumu projektu, jo Rīgas domes noteikumu izstrādes procesā sabiedrības līdzdalību 

nodrošināja. 
 

Latvijas Pilsoniskā alianse un citas nevalstiskās organizācijas aicina: 

1) pārskatīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumos Nr. 111 

"Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" ietvertos 

ierobežojumus, atgriežot atvieglojumus, kas attiecas uz sabiedriskā labuma 

organizācijām. 

2) veicināt atklātību biedrību un nodibinājumu atbalsta sistēmā, tai skaitā nodrošināt 

publiski pieejamu informāciju, kādām organizācijām ir piešķirtas nodokļu atlaides, kā 

arī noteikt skaidrus kritērijus atbalsta piešķiršanas kārtībai un nodokļu atlaižu saņēmēju 

uzraudzībai. 
 

Nevalstiskās organizācijas ir gatavas tikties ar Rīgas domes deputātiem un tikšanās laikā 

izskaidrot un pamatot izteikto lūgumu. 

 

Pielikumā: Grozījumu projekts Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" uz 1 lp. 
 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 
Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

 

 

 
Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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Pielikums 

 

"Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

Rīgā"" 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 3.17. apakšpunkta kolonnu "Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti 

atvieglojumus" šādā redakcijā 

Apakš- 

punkts 

Kategorija Atvieglojuma 

apmērs 

Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti 

atvieglojumi 

3.17. personai par nekustamo īpašumu, kuru 

pastāvīgi un tikai savām vajadzībām 

lieto sabiedriskā labuma organizācijas 

90% 1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu: 

1.1. ēkas; 

1.2. zeme. 

2. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā 

nepārsniedz 5000 euro, izņemot 11.punktā minētos izņēmumus. 

3. Persona līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Pārvaldē pieteikumu 

par atvieglojumu piešķiršanu un dokumentus, kas apliecina faktu, ka 

nekustamā īpašuma objektu lieto sabiedriskā labuma organizācija. 

4. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc 

tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas 

nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis 

atvieglojumu piešķiršanas pamats.  
 

2. Papildināt saistošos noteikumu V. nodaļu "Noslēguma jautājumi" ar diviem punktiem: 

- Pēc Pārvaldes lēmuma piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumu 5 darba dienu laikā pašvaldība pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē 

publicē informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu juridiskām personām, norādot katra piešķīruma saņēmēja 

nosaukumu, apmēru un mērķi. 

- Pašvaldība gada publiskajā pārskatā ietver informāciju un to līdz ar lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu publicē pašvaldības oficiālajā 

tīmekļa vietnē, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu juridiskām personām, norādot katra piešķīruma saņēmēja nosaukumu, 

apmēru un mērķi, kā arī sasniegtos rezultātus, ciktāl tie sasniegti iepriekšējā gadā. 

 

3. Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. 
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