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„PAR VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10.punktu
1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Šo noteikumu izpratnē Pašvaldības nodeva ir Vecumnieku novada Domes noteikts
obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā šajos noteikumos
paredzētajos gadījumos.
Saistošie noteikumi attiecas uz Vecumnieku novada pašvaldības administratīvo
teritoriju un pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz
kurām attiecināmi šie noteikumi.
Norēķini veicami Vecumnieku novada Domes Finanšu nodaļā vai pagastu pārvaldēs,
noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav noteikts, pirms pakalpojuma
saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.
Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz, uzrādot kvīti par nodevas nomaksu.
Vecumnieku novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:
1.5.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu;
1.5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
1.5.3. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;
1.5.4. tirdzniecību publiskās vietās;
1.5.5. simbolikas izmantošanu.
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2. NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO
KOPIJU SAŅEMŠANU
2.1.

Vecumnieku novada Dome nosaka nodevu
dokumentiem un to apliecinātu kopiju saņemšanu:

par

pašvaldības

2.1.1. Par izziņu

Ls 0,50

2.1.2. Par izziņu no pašvaldības arhīva

Ls 1,00

2.1.3. Par atkārtoti pieprasītu Domes sēdes protokola izrakstu

Ls 1.00

2.1.4. Par Domes sēžu protokola izrakstu no pašvaldības arhīva

Ls 2,00

2.1.5. Par saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo
normatīvo aktu apliecinātu kopiju
2.1.6. Par noraksta vai izraksta izsniegšanu no pašvaldības
civilstāvokļa reģistru ierakstiem

Ls 0,50 par
1 lappusi
Ls 3.00

No nodevas par Vecumnieku novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to
kopiju, izziņu un citu dokumentu saņemšanu ir atbrīvotas valsts un pašvaldību
institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, pensionāri, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.

2.2.

3.

3.1.

izstrādātajiem

NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU RĪKOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS

Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās Vecumnieku novada pašvaldības teritorijā:
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās ar paredzamo dalībnieku skaitu līdz 100 (par vienu
pasākumu)
Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās ar paredzamo dalībnieku skaitu līdz 250 (par vienu
pasākumu)
Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās ar paredzamo dalībnieku skaitu līdz 500 (par vienu
pasākumu)
Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās ar paredzamo dalībnieku skaitu virs 500 (par vienu
pasākumu)

Ls 10.00

Ls 15,00

Ls 25,00

Ls 75,00

Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura
komerciālus pasākumus publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3.3.
No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti
organizētāji, kas organizē Vecumnieku novada pašvaldības pasūtījumu.
3.4.
Nodeva pilnā apjomā iemaksājama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms pasākuma
rīkošanas.
3.2.
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4. NODEVA PAR REKLĀMAS, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS
Vecumnieku novada Dome nosaka nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās Ls 2,00 mēnesī par vienu kvadrātmetru.
4.2.
Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi, un cita vizuālā informācija, kas kopēji
vienotā informācijā ir lielāka par A3 formātu un tiek izvietota Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās
vietās.
4.3.
Ziņas par reklāmu, reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi
un izvietošanas periodu nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs (vai izvietotājs),
kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.
4.4.
Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro
minimālo virsmas laukuma izmēru – vienu kvadrātmetru.
4.5.
Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad nodevai tiek piemērots
koeficents 0,7.
4.6.
Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu mēnesi, bet garāks par vienu dienu, aprēķinos
piemēro minimālo izvietošanas laiku vienu mēnesi.
4.7.
Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas
laiku 1/30 (viena diena).
4.8.
Izvietojot īslaicīgu reklāmu vai īslaicīgu reklāmas objektu, atļauja tiek izsniegta
vienlaicīgi ar reklāmas saskaņošanu. Nodeva šajā gadījumā jāsamaksā 3 darba dienas
pirms izvietošanas.
4.9.
Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
nav apliekama Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu reklāma, afiša un sludinājumi, un
juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību,
ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības
veikšanas vietas.
4.10. Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu jānomaksā līdz to
izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu.
4.11. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Vecumnieku novada
pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošām ēkām, ziņojumu dēļiem un citās publiskās vietās
izvieto vizuālo informāciju.
4.12. No pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu tiek
atbrīvotas personas par labdarības, reliģisku, sociālu un citu līdzīga satura pasākumu
reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību.
4.1.

5. NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
5.1. Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā:
5.1.1.
Par ielu tirdzniecības atļauju:
5.1.1.1.
tirdzniecībai ar pašu ražoto vai iegūto produkciju,
izgatavotiem
mākslas
priekšmetiem
un
izstrādājumiem
5.1.1.2.
tirdzniecībai ar ziediem, pašu izaudzētajiem
augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem,
savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem
5.1.1.3.
tirdzniecībai ar kvasu un alu no cisternām
(mucām),
saldējumu,
bezalkoholiskajiem
dzērieniem un karstajām uzkodām no speciālām
iekārtām
3

Ls 0.50 dienā vai Ls 5,00
mēnesī
Ls 0.50 dienā vai Ls 5,00
mēnesī
Ls1,00 dienā vai Ls 10,00
mēnesī

5.1.1.4.

tirdzniecībai ar grāmatām, preses izdevumiem

5.1.1.5.

tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām precēm

Par ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai
pašvaldības organizētu masu pasākumu laikā:
5.1.2.1.
ar 5.1.1.1. un 5.1.1.2. apakšpunktā minētajām
precēm
5.1.2.2.
ar importētās pārtikas un nepārtikas precēm

Ls0.50 dienā vai Ls5,00
mēnesī
Ls1,00 dienā vai Ls10,00
mēnesī

5.1.2.

5.1.2.3.

ar alkoholiskajiem dzērieniem

5.1.2.4.

ar tabakas izstrādājumiem

5.1.2.5.

ar pašu ražoto vai iegūto produkciju

5.1.2.6.

ar rūpnieciski ražotām precēm

Ls 0.50 par 1
kvadrātmetru
Ls 1,00 par 1
kvadrātmetru
Ls 1,50 par 1
kvadrātmetru
Ls 1.50 par 1
kvadrātmetru
Ls 0.50 par 1
kvadrātmetru
Ls 1,00 par 1
kvadrātmetru

5.2. Par 5.1.1. punktā norādīto tirdzniecību, ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas šajā punktā
norādītās preces, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta
visaugstākā nodeva.
5.3. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.
5.4. Par šo noteikumu 5.1.1. un 5.1.2. punktos norādīto tirdzniecību nodevas maksātāji ir:
5.4.1. tirdzniecībai ar šo noteikumu 5.1.1.1.; 5.1.1.2.; 5.1.2.1. apakšpunktos minētajām
precēm – juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji;
5.4.2. tirdzniecībai ar šo noteikumu 5.1.1.3.; 5.1.1.5.; 5.1.2.2., 5.1.2.6. apakšpunktos
minētajām precēm – juridiskās personas un individuālā darba veicēji;
5.4.3. tirdzniecībai ar šo noteikumu 5.1.1.4. apakšpunktā minētajām precēm - fiziskās
un juridiskās personas;
5.4.4. tirdzniecībai ar šo noteikumu 5.1.2.3.; 5.1.2.4. apakšpunktos norādītajām precēm
- komersanti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegta speciāla
atļauja
(licence)
alkoholisko
dzērienu
un tabakas
izstrādājumu
mazumtirdzniecībai;
5.4.5. tirdzniecībai ar šo noteikumu 5.1.2.5. apakšpunktā minēto produkciju –
zemnieki, zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku saimniecības,
individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji un fiziskās personas.
5.5. Atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā 3 dienas pirms paredzamās tirdzniecības uzsākšanas
pašvaldībā iesniedz noteiktas formas iesniegumu. Iesnieguma iesniegšanas prasība
neattiecas uz tirdzniecību pašvaldības iekārtotās publiskās vietās.
6. NODEVA PAR VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS SIMBOLIKAS
IZMANTOŠANU
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Par Pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai
citiem mērķiem maksājama pašvaldības nodeva – Ls 30 par vienu izstrādājuma veidu,
par līdz 500 attiecīgā izstrādājuma eksemplāriem.
Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Vecumnieku
novada simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.
Pašvaldības simbolikas izmantošana notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju.
Nodeva pilnā apjomā iekasējama, saņemot šo noteikumu 6.3. punktā norādīto atļauju.
No nodevas samaksas atbrīvojami Vecumnieku novada Domes uzņēmumi un iestādes.
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7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
7.1. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.
7.2. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami šajos noteikumos norādītie atvieglojumi.
7.3. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās
atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksam.
7.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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