
 
 
 

 

 

Ierosināta lieta par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
maksimālo apmēru Rīgā 

 
Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 12. aprīlī ierosināja lietu “Par Rīgas domes 
2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 
2020. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 
105. panta pirmajam teikumam”. 
 

APSTRĪDĒTĀ NORMA 
 
• Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punkts (redakcijā, kas 
bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) paredzēja, ka piešķirto nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs vienai juridiskai personai, izņemot valsts un 
pašvaldības kapitālsabiedrībām un sabiedriskā labuma organizācijām, taksācijas 
gadā nedrīkst pārsniegt 10 000 euro.  

 
AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMAS 

 
• Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga 

demokrātiska republika.”  
 

• Satversmes 105. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.” 
 

LIETAS FAKTI 
 

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējas 
izskatīšanā ir administratīvā lieta par administratīvā akta atcelšanu, ar kuru pieteicējai – 
juridiskai personai – veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par laiku no 
2020. gada februāra līdz 2020. gada decembrim. No pieteikuma izriet, ka pieteicēja šajā 
lietā no 2018. gada saņēma nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, jo bija veikusi 
ēkas fasādes renovācijas un izgaismošanas darbus. Turklāt šāds atvieglojums tai tika 
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piešķirts uz pieciem gadiem. Savukārt 2020. gada 30. janvārī stājās spēkā apstrīdētā 
norma, kas noteica, ka šo atvieglojumu apmērs taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt 
10 000 euro. Tādējādi no pieteikuma izriet, ka iestāde ir piemērojusi apstrīdēto normu 
un tā būtu jāpiemēro arī konkrētajā administratīvajā lietā. 
 
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 1. pantam un 
105. panta pirmajam teikumam. Tā nepamatoti ierobežojot to personu tiesības uz 
īpašumu, kuras ir veikušas ieguldījumus ēku atjaunošanā un kurām atbilstoši iepriekš 
spēkā bijušajam regulējumam esot radusies tiesiskā paļāvība saņemt šādus nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus piecus gadus. 

 
TIESAS PROCESS 

 
Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Rīgas domi līdz 2021. gada 14. jūnijam iesniegt 
Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko 
pamatojumu.  

 
  
• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 12. septembris.  
 
Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. 
 
• Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-

content/uploads/2021/04/2021-12-03_lemums_par_ierosinasanu.pdf  

Relīze sagatavota, lai informētu sabiedrību par Satversmes tiesas darbu. Detalizētāka informācija par Satversmes 

tiesas aktualitātēm, ierosinātajām un izskatītajām lietām pieejama Satversmes tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv. 

Aicinām sekot līdzi informācijai arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa un tiesas Youtube kanālā.  

 
 
 
Zanda Meinarte 
Satversmes tiesas  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv 
67830759, 26393803 
 
Video par Satversmes tiesu šeit. 
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