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Rīgā 

12.08.2020. Nr. LPA 1.7.-92 

Uz 11.08.2020. Nr. PIP-20-11773-nd 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājam 

Edvīnam Balševicam 

 

Par Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem, 

kas skar sabiedriskā labuma organizācijas 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" 2020. gada 27. jūlijā nosūtīja Jums vēstuli ar aicinājumu 

pārskatīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" ietvertos ierobežojumus, kas attiecas uz 

sabiedriskā labuma organizācijām, tos atceļot no noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

 

Kā 2020. gada 27. jūlija vēstulē minējām, Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 111 satur vairākus, 

būtiski ierobežojošus nosacījumus, kas attiecas uz sabiedriskā labuma organizācijām, turklāt 

zināmā mērā noteikumu 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. Šie saistošie 

noteikumi būtiski pasliktina situāciju 14 NVO, kas darbojas Rīgā un zināmā mērā risina arī sociālās 

problēmas, kas saistītas ar Rīgas mazturīgajiem iedzīvotājiem vai personām bez noteiktas 

dzīvesvietas. Jau iepriekšējā minējām, ka biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība" šis ir nozīmīgs 

finansiāls trieciens, tāpat arī šie noteikumi ietekmē biedrību “Free Riga”, kas ar aktivitātēm 

“iedzīvina” pamestos nekustamos īpašumus, nodrošinot telpas tiem, kas īsteno sabiedrisku darbību, 

strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un maznodrošinātajiem, 

uzsāk inovatīvus projektus, un vienlaikus veicina pamesto rajonu ģentrifikāciju. Rīgā darbojas vēl 

virkne citu sabiedriskā labuma organizācijas, kuras palīdz pašvaldībai attīstīties un sniedz atbalstu 

tās iedzīvotājiem, ko administrācija viena nevar paveikt 

 

2020. gada 11. augustā Latvijas Pilsoniskā alianse saņēma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu 

pārvaldes priekšnieka parakstītu vēstuli Nr. PIP-111773-nd "Par iesniegumu". Iepazīstoties ar 

vēstulē izklāstīto secinām, ka Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvalde nav ieinteresēta pēc 

būtības risināt NVO, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, problēmas pēc 

būtības, jo, kā vēstulē ir norādīts "[..] pašvaldības budžets un t.sk. veiktie nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumi kalpo visas sabiedrības interesēm nodrošinot Rīgas pilsētas pašvaldībai tiesību 

normās noteikto pienākumu pildīšanu".  

 

Vēstulē tiek arī minēts, ka valdībā izskatīšanai tiek virzītas izmaiņas kadastrālajās vērtībās un 

nekustamā īpašuma nodokļa politikā, kuru spēkā stāšanās paredzēta no 2022. gada un Rīgas domes 

Pašvaldību ieņēmumu pārvalde prognozē, ka pašvaldībai būs jāpārskata šobrīd spēkā esošie 

pašvaldības saistošie noteikumi, kas regulē gan nekustamā īpašuma nodokļa likmes, gan nodokļa 

atvieglojumus. Taču sabiedriskā labuma organizācijas, kas ir bezpeļņas organizācijas, nevarēs segt 

šīs papildus izmaksas, kas radušās Rīgas domei steidzamā kārtā veicot izmaiņas regulējumā, 

neizvērtējot tā ietekmi uz sabiedriskā labuma sektoru un sabiedrības grupām, kas saņem šo 

organizāciju pakalpojumus. Tāpat Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes atbilde liecina, ka 

netiek ņemta vērā arī Covid-19 radītās krīzes negatīvā ietekme uz sabiedriskā labuma organizācijām 

un pašvaldību iespēja atcelt nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu. 
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Latvijas Pilsoniskā alianse izskatīja Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projektu 

tīmekļa vietni1 un nekonstatēja, ka Ministru kabineta darba kārtībā vai Valsts sekretāru sanāksmes 

darba kārtībā būtu iekļauti normatīvā akta projekti par izmaiņām kadastrālās vērtībās vai nekustamā 

īpašuma nodokļa politikā. Vēršam uzmanību, ka sabiedrības spiediena rezultātā ir apturēta Ministru 

kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. 

gadam" virzība. Kā atzinis tieslietu ministrs J. Bordāns: "Nepieciešamību aktualizēt novecojušās 

kadastrālās vērtības, kas traucē investīciju piesaistei, izmantojam, lai beidzot sakārtotu Latvijas 

Republikas Satversmē noteiktās mājokļa neaizskaramības tiesības. Kadastrālās vērtības tiek 

iesaldētas tikai līdz mirklim, kad tiek izstrādāta jauna NĪN politika, kas aizsargā mājokļus un 

nepalielina nodokļu slogu uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Jābeidz censties palielināt budžeta 

ieņēmumus, slēpti palielinot nekustamā īpašuma nodokli. Tas ir netaisnīgi un ekonomiski 

tuvredzīgi. Mani priecē arī sabiedrības aktīvā iesaistīšanās, lai valdības gaiteņos tiktu sadzirdēta 

patiesā situācija nekustamā īpašuma nozarē. Gan balto karogu akcija, gan jebkāda cita sabiedrības 

viedokļa skaļa paušana tikai nostiprinās demokrātisku lēmumu pieņemšanu valstī2". Informācija, 

ka Tieslietu ministrija nevirzīs noteikumu projektu tālākai izskatīšanai Ministru kabinetā bija 

zināma jau pirms Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldes atbildes vēstules Latvijas 

Pilsoniskajai aliansei. Līdz ar ko arī atsaukšanas uz nodokļu politikas pārskatīšanu norāda uz šīs 

pārvaldes nevēlēšanos risināt problēmu pēc būtības. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse un citas nevalstiskās organizācijas atkārtoti aicina pārskatīt Rīgas domes 

2019. gada 18. decembra saistošos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Rīgā" ietvertos ierobežojumus, kas attiecas uz sabiedriskā labuma 

organizācijām, tos atceļot no noteikumu spēkā stāšanās dienas. Uzturam aicinājumu tikties ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Rīgas domes pārstāvjiem, lai tikšanās laikā 

izskaidrotu un pamatotu izteikto lūgumu. 

 

 

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. 

 

 

                                                 
1 Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti, http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/ 
2 Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne, https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/nekustama-ipasuma-nozare-un-tieslietu-

ministrs-ir-vienispratis-par-nodokla-sloga-nepalielinasanu 
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