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PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM AIZKRAUKLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas trešo punktu,
“Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas 1., 2., 4., 7.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas”16. un 16.1 punktu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, ar pašvaldības nodevām
apliekamos objektus, nodevu maksātājus, nodevu likmes un to atvieglojumus, maksāšanas
kārtību Aizkraukles novadā.

2.

Visām juridiskām un fiziskajām personām Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā ir
pienākums maksāt pašvaldības nodevas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Nodevas
tiek iemaksātas pašvaldības kasē vai bankas norēķinu kontā. Nodevu ieskaita pašvaldības
budžetā. Nodeva samaksājama pirms dokumenta un atļaujas saņemšanas vai noteikto darbību
veikšanas. Nodevas netiek atgriestas.
II NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS
IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN TO APLIECINĀTU
KOPIJU SAŅEMŠANU

3.

Nodevu likmes par pašvaldības un to institūciju izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.

4.

Nodevu objekti un nodevu likmes euro ir šādas:

5.

4.1.

Par izraksta izsniegšanu vai izziņas izsniegšanu no
civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no arhīva)

3.00

4.2.

Par izziņu no pašvaldības arhīva:

2,00

4.3.

Izziņa par nepilsoņa tiesībām iegūt īpašumā zemi

4.00

4.4.

Izziņa par jaunbūvi iesniegšanai zemesgrāmatā

7.00

4.5.

Par licences izsniegšanu vieglo taksometru vadītājiem

14.00

4.6.

Par licences kartītes izsniegšanu mēnesī

2,0

No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, personas,
kurām dokumenti nepieciešami pensijas, sociālā vai cita veida pabalsta saņemšanai, kā arī
bērni un jaunieši, kam izziņas nepieciešamas skolai, izziņas personām, kuras stājas algotā
darbā, 1.un 2.grupas invalīdi, perons, kuras noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām.
III NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU SARĪKOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS

6.

Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās noteiktas uz
vienu dienu vienam pasākumam.

7.

Nodevas objekti un likmes euro ir šādas:
7.1.
7.2.

Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās (par vienu pasākumu)
Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās

20.00
14.00

8.

Nodevu maksā personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumu publiskās vietās
pašvaldības teritorijā.

9.

No nodevas tiek atbrīvoti prezentācijas pasākumi un dalībnieki pašvaldības rīkotajos
pasākumos.
IV NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS

10.

Nodevas likme noteikta par vienu tirdzniecības vietu (platība 3x3 m2) pašvaldības
saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās un izbraukuma tirdzniecībā, tirgojot sekojošas preces:

Nr.p.k.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

Preču grupa

Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām precēm
Tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm (siers, maize,
smalkmaizītes, sulas, tējas, garšvielas, sukādes, čipsi ,u,t.t.)
Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm
Tirdzniecība ar pašaudzētiem ziediem, augļiem, dārzeņiem,
savvaļas augiem, sēnēm, ogām, riekstiem un biškopības
produkciju
Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem sadzīves priekšmetiem,
lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem (gleznas,
keramika, koka izstrādājumi, metālkalumi, sudraba rotas u.c.)
Tirdzniecība ar bezalkoholiskiem dzērieniem, karstajām uzkodām
un pārtikas precēm
Tirdzniecība ar saldējumu, kafiju no speciālām iekārtām, (tai

Dalības
maksa par
1 dienu
euro

20.00
10.00
20.00
10.00

10.00

35.00
10,00
2

10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.

skaitā popkorns, cukurvate,)
Tirdzniecība ar pašu ražotu gaļas produkciju (žāvējumi, desas
u.c.)
Tirdzniecība ar zivīm un zivju produktiem (žāvētas zivis,
konservi u.c.)
Tirdzniecība ar pašu ražotu alu un citiem alkoholiskajiem
dzērieniem (līdz 15%) - tirdzniecības vieta līdz 3m
Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem (līdz 15%) (t.sk.
fasēto alu)
Tirdzniecība ar pārtikas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem
(līdz 15%), t.sk. alu, un karstajām uzkodām no speciālām
iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām
(30.03.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/5 un
25.04.2017. lēmuma Nr.94 (protokols Nr.4, 20.§) redakcijā)

10.00
10.00
40.00
70.00
100.00

11. Nodevas likme par sezonas tirdzniecību publiskās vietās, tirgojot:
Preču grupa

11.1.
11.2.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un alus, sidrs
Sabiedriskie
ēdināšanas
pakalpojumi
un
citi
alkoholiskie dzērieni

euro mēnesī
15
20

12. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad
nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.
13. Nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās nemaksā, ja:
13.1. tirdzniecības vieta tiek izmantota mazāka, kā tas norādīts 10.punktā, tiek piemērots
samazinājuma koeficients atbilstoši iznomātajai tirdzniecības vietas platībai.
Pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības atbrīvot no nodevas dalībniekus pašvaldības
vai tās iestādes rīkotājos pasākumos;
(30.03.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/5 redakcijā)
13.2.

tirdzniecība notiek uz privāto personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes,
izņemot valsts vai pašvaldības;

13.3.

personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, trūcīgās un maznodrošinātās personas,
kuras tirgo pašu ražotu vai savvaļā savāktu produkciju vai pašu izgatavotus
amatniecības darinājumus un mākslas priekšmetus.
(30.10.2013. lēmuma Nr.276 (protokols Nr.11, 34.§.) redakcijā)
V NODEVA PAR REKLĀMAS, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU
IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS

14. Nodevas objekti euro un likmes ir šādas:
Reklāmas izvietošana:
14.1.
pilsētas centrā un pie galvenajām maģistrālēm
novada pārējā teritorijā

2.00
1.00

15. Nodevas likmes par reklāmas izvietošanu publiskās vietās ir noteiktas par 1 m2 reklāmas
laukuma mēnesī uz reklāmas pasē norādīto laiku vai uz reklāmas eksponēšanas laiku.
16. No nodevas samaksas papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir atbrīvojamas fiziskas un
juridiskas prsonas par reklāmas objektu, kuram nav komercionāls raksturs.
(30.10.2013. lēmuma Nr.276 (protokols Nr.11, 34.§.) redakcijā)
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17. Atzīt par spēku zaudējušu Aizkraukles novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi
Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā”.
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(paraksts)

L.Līdums
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pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 25.septembra
lēmumu Nr.235 (protokols Nr.10, 23.§)
Saistošo noteikumu Nr. 2013/21
„Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā”
paskaidrojuma raksts
Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos veikti sakarā ar to, ka
nepieciešams aizstāt latus ar euro. Kā arī pārskatīt apliekamo
objektu sarakstu, to samazinot.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu
pašvaldības nodeva noteikta euro. Pie tam dome samazinājusi
objektu skaitu par pusi par kuriem bija noteikta pašvaldības nodeva.
Izslēgtas sadaļas nodevas par laivu reģistrēšanu, suņu turēšanu. Par
izstrādātiem domes dokumentiem no 19 apliekamiem objektiem
samazināts uz 6. Euro noteikts mazākā apjomā nekā to pārrēķinot
matemātiski. Grozītās tiesību normas euro valūtā ir personām
labvēlīgākas par sākotnējām tiesību normām latos.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. Ieņēmumi par
nodevām pašvaldības budžetā ir niecīgi.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā, tie ir labvēlīgāki.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Personas var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Aizkraukles
novada pašvaldībā.
Konsultācijas nav notikušas.

L.Līdums
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