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Rīgā 
24.07.2020. Nr. LPA 1.7.-88 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretāram Edvīnam Balševicam 

 

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 aizstājot pirms 

astoņiem gadiem (2012. gada 18. decembrī) izdotos Rīgas domes saistošos noteikumus 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. 

Tādēļ aicinām Rīgas domes pagaidu administrāciju pievērst uzmanību šim jautājumam, izvērtēt 

grozījumu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizācijām un rast risinājumus, kā atbalstīt šādu 

organizāciju darbu ar dažādiem instrumentiem, tai skaitā piemērojot nodokļu atvieglojumus, 

kas ir īpaši būtiski bezpeļņas sektoram.  

 

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 mērā 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 visas sabiedriskā labuma 

statusu ieguvušās organizācijas.  Ja nelielām tas ir mazāk jūtams zaudējums, tad lielajām 

organizācijām, kā piemēram, biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” tas ir būtisks finansiāls 

trieciens. Tāpat Rīgā darbojas biedrība “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.  

 

Papildus jāpiemin, ka laicīgi nebija iespējams informēt par problemātiku, jo Rīgas domes 

noteikumu izstrādes process līdz š.g. pavasarim bija noslēgts, proti, sabiedrības līdzdalība 
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faktiski netika nodrošināta, informācija par izstrādes procesā esošajiem normatīvajiem aktiem 

faktiski nebija. 

 

Tādēļ aicinām pārskatīt 2019. gada 18. decembra Rīgas domes saistošajos 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. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse un citas nevalstiskās organizācijas ir gatavas tikties ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Rīgas domes pārstāvjiem un tikšanās laikā 

izskaidrot un pamatot 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. 
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