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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 

”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos  
Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” 

 

Jaunpils novadā      

2013. gada 31. oktobrī 
 

 
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem 
 
Izdarīt Jaunpils novada Domes 2013.gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām 

Jaunpils novadā ” šādus grozījumus: 
 

1. Aizstāt noteikumu tekstā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”. 
 

2. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā: 

 
„Nodevas objekts un apmērs 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(euro) 

Izziņas un uzziņas 2,00 

Rekomendācijas un raksturojumi (izņemot 
raksturojumus par pašvaldības un pašvaldības iestāžu 
un uzņēmumu darbiniekiem)  

4,00 

Citi domes izstrādāti dokumenti 2,00 

Domes sēdes protokola izraksti, ja tie tiek pieprasīts 
atkārtoti 

2,00 par eks. ( par pielikuma 1 lapu euro 1,00) 

Domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas 

kopijas 

2,00 ( par katru nākamo lapu euro 1,00) 

Izziņa no Domes arhīva 4,00 

” 

3. Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā: 
„Nodeva pilnā apjomā iemaksājama pirms simbolikas izmantošanas. 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(euro) 

Jaunpils novada ģerboņa izmantošana vienreizējam 

pasākumam vai, ja simbolika tiek tiražēta ( par 1 

izstrādājuma veidu līdz 100 eks.) 

7,00 

Ja simbolika tiek tiražēta vairāk kā 100 eks.  7,00 + par katru nākamo simtu euro 2,50 

”  

 
4. Izteikt noteikumu 18.punktu šādā redakcijā: 

„Nodeva pilnā apjomā iemaksājama 3 darba dienas pirms pasākuma rīkošanas. 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 
(euro) 

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana 56,50 

 



pieaugušajiem Parka estrādē 

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana 

pieaugušajiem pārējā teritorijā 

28,00 

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana bērniem 8,00 

Par atrakciju parkiem un cirka izrādēm  28,00 

” 

5. Izteikt noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 
„Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms reklāmas, afišas, sludinājuma izvietošanas un pēc saskaņošanas 

ar Jaunpils novada domes Būvvaldi. 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(euro) 

Reklāmas izvietošana (formātā līdz 1x1m) par 1 

kalendāro nedēļu 

2,50 

Reklāmas izvietošana (formātā virs 1x1m) par 1 
kalendāro nedēļu 

5,00 

Stacionāra reklāmas vai izkārtnes konstrukciju 

izvietošana 

42,00 

” 
6. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā: 

„Nodeva par katru tekošo kalendāro gadu samaksājama līdz katra tekošā kalendārā gada 1.maijam. Nodeva 

maksājama par pilnu kalendāro gadu, neatkarīgi no laika, kurā Jaunpils pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem piederošo) krastos turēta attiecīgais ūdenstransporta līdzeklis. 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 
(euro par vienu ūdenstransporta līdzekli gadā) 

Laivas un motorlaivas 14,00 

” 

7. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā: 
„Nodevu par tirdzniecības vietu izmantošanu publiskās vietās Jaunpils novadā ir tiesīgas iekasēt arī 

nodokļu inspektors, pašvaldības policists, grāmatvedis un pagasta pārvaldes vadītājs. 
 

 

Tirdzniecības dalībnieks 
 

Jaunpils novadā 

Likme par vienu 

tirdzniecības vietu 
diennaktī 

(euro) 

Likme par vienu 

tirdzniecības vietu 
mēnesī  

(euro) 

Fiziskās personas par tirdzniecību ar pašaudzētu un 
pašizgatavotu produkciju  

2,50 7,00 

Fiziskās un juridiskās personas par tirdzniecību ar:   

ar nepārtikas precēm 5,50 14,00 

ar pārtikas precēm 4,00 14,00 

Juridiskās personas par tirdzniecību ar alkoholiskajiem 

dzērieniem (tajā skaitā ar alu un karstvīnu 
21,00 ----- 

Juridiskās personas par tirdzniecību ar tabakas 
izstrādājumiem 

14,00 ----- 

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



  Pielikums tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) 

  Normatīvajos aktos ietverto skaitļu pārrēķins no latiem uz euro Saistošajiem noteikumiem Nr. 11 

Saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par grozījumiem  2013. gada 27. marta  Saistošajos noteikumos Nr. 4  "Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā" 

Nr.p.k. 
Normatīvā akta pants, daļa, punkts 

(ja ir) 

Spēkā esošajā 
normatīvajā aktā 
paredzētā skaitļa 

izteiksme latos 1 

Matemātiskā noapaļošana 
uz euro 2 

(norāda 6 ciparus aiz 

komata)  

Summa, kas paredzēta 
normatīvā akta grozījumos, 

euro 3 

 Izmaiņas pret sākotnējā normatīvajā aktā 
norādīto summu, euro 4 

(norāda 6 ciparus aiz komata)  

1. 2. 3. (4)=(3)/0,702804 5. (6)=(5)-(4)  

1.  II nodaļa         

  Izziņas un uzziņas 1,50 2,134308 2,00 -0,134308 

  Rekomendācijas un raksturojumi 3,00 4,268615 4,00 -0,268615 

  Citi  domes izstrādāti dokumenti 1,50 2,134308 2,00 -0,134308 

  

Domes sēdes protokola izraksti,ja 
tiek pieprasīts atkārtoti par 
eksemplāru 1,50 

2,134308 

2,00 

-0,134308 

  par pielikuma vienu lapu 1,00 1,422872 1,00 -0,422872 

  
Domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu apliecinātas kopijas 1,50 

2,134308 
2,00 

-0,134308 

  par katru nākamo lapu 1,00 1,422872 1,00 -0,422872 

  Izziņa no Domes arhīva 3,00 4,268615 4,00 -0,268615 

2. III nodaļa         

  

Jaunpils novada ģerboņa 

izmantošana vienreizējam 
pasākumam vai, ja simbolika tiek 
tiražēta līdz 100 eks. 5,00 

7,114359 

7,00 -0,114359 

  Par katru nākamo simtu 2,00 2,845743 2,50 -0,345743 

3. IV nodaļa         

  

Izklaidējoša rakstura pasākumu 
rīkošana pieaugušiem Parka 
estrādē 40,00 

56,914872 

56,50 -0,414872 



  

Izklaidējoša rakstura pasākumu 
rīkošana pieaugušiem pārējā 
teritorijā 20,00 28,457436 28,00 -0,457436 

  
Izklaidējoša rakstura pasākumu 
rīkošana bērniem 6,00 8,537231 8,50 -0,037231 

  
Par atrakciju parkiem un cirka 
izrādēm 20,00 28,457436 28,00 -0,457436 

4. V nodaļa         

  
Reklāmas izvietošana (formātā  līdz 
1x1 )par kalendāro nedēļu 2,00 

2,845743 
2,50 -0,345743 

  
Reklāmas izvietošana (formātā virs 
1x1 ) par kalendāro nedēļu 4,00 5,691487 5,50 -0,191487 

  
Stacionāra reklāmas vai izkārtnes 
konstrukciju izvietošana 30,00 42,686154 42,50 -0,186154 

5. VI nodaļa         

  
Laivas un motorlaivas(par 1 
ūdenstransporta līdzekli gadā) 10,00 14,228718 14,00 -0,228718 

6. VII nodaļa         

  
Likme par vienu tirdzniecības 
vietu diennaktī         

  

Fiziskās personas par tirdzniecību 
ar   pašaudzētu un pašizgatavotu 
produkciju  

2,00 

2,845743 

2,50 -0,345743 

  

Fiziskās un juridiskās personas par 
tirdzniecību ar:         

  ar nepārtikas precēm 4,00 5,691487 5,50 -0,191487 

  ar pārtikas precēm 3,00 4,268615 4,00 -0,268615 

  

Juridiskās personas par tirdzniecību 
ar alkoholiskajiem dzērieniem (tajā 
skaitā ar alu un karstvīnu 

15,00 21,343077 21,00 -0,343077 

  

Juridiskās personas par tirdzniecību 
ar tabakas izstrādājumiem 

10,00 14,228718 14,00 -0,228718 



  
Likme par vienu tirdzniecības 
vietu mēnesī         

  

Fiziskās personas par tirdzniecību 
ar   pašaudzētu un pašizgatavotu 
produkciju  

5,00 

7,114359 

7,00 

-0,114359 

  

Fiziskās un juridiskās personas par 
tirdzniecību ar:         

  ar nepārtikas precēm 10,00 14,228718 14,00 -0,228718 

  ar pārtikas precēm 10,00 14,228718 14,00 -0,228718 

 


