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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes  

2013. gada 27. marta       
sēdes Nr. 3 , lēmumu Nr. 5 

2013. gada 27 martā 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās 
daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem 

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie Saistošie noteikumi ( turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka Jaunpils novada pašvaldības nodevu 

(turpmāk tekstā  – nodevas) uzlikšanas kārtību un apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, 
maksāšanas laika posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām 

piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un 
līdzekļu izmantošanas mērķi.  

2. Šajos noteikumos noteiktas nodevas par: 

2.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to kopiju saņemšanu; 
2.2. pašvaldības simbolikas izmantošanu 

2.3. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskas vietas; 
2.4. reklāmas, afišu un sludinājumu  izvietošanu publiskās vietās; 

2.5. laivu, motorlaivu turēšanu; 
2.6. tirdzniecību publiskās vietās. 

3. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Jaunpils pašvaldības administratīvajā 

teritorijā.  
4. Noteikumos lietotie termini:  

publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, 
nomale, sadalošā josla), laukumi,  autobusu pieturvietas apkārtnes teritorijas, parki un citas speciāli 

iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību 

zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus, Jaunpils  novada teritorijā. 
5. Nodeva iemaksājama Jaunpils  novada domes kasē „Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 

Viesatu pagasta pārvaldē, „Jaunviekaļās”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā,  vai arī Jaunpils  novada domes 
norēķinu kontā  A/s „SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konts: LV22HABA0551020325777. Nodeva tiek 

ieskaitīta pašvaldības budžetā.  
6. Pārmaksātās pašvaldības nodevas summas, pamatojoties uz maksātāja motivētu iesniegumu, tiek 

atmaksātas maksātājam. 

7. Par nodevas iekasēšanas pareizību atbild pašvaldības centralizētā grāmatvedība un finanšu nodaļa. 
8. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskās un juridiskās personas ir atbildīgas Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā apmērā un kārtībā.  
 

II. NODEVA PAR JAUNPILS  NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU 

 UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU. 
9. Nodevas par Jaunpils  novada  izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 

maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus. 
10. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.  

11. Nodevas objekts un apmērs 



Nodevas objekts Nodevas apmērs 
(Ls) 

Izziņas un uzziņas 1,50 

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

3,00 

Citi domes izstrādāti dokumenti 1,50 

Domes sēdes protokola izraksti, ja tie tiek pieprasīts 
atkārtoti 

1,50 par eks. ( par pielikuma 1  lapu Ls 1,00) 

Domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas 

kopijas 

1,50 ( par katru nākamo lapu Ls 1,00) 

Izziņa no Domes arhīva 3,00 

12. No šo noteikumu II. sadaļas 9. punktā minētās nodevas atbrīvojami pašvaldības teritorijā deklarētie:  

12.1. pensionāri un invalīdi; 
12.2. maznodrošinātas personas; 

12.3.politiski represētas personas. 

 
IIII. NODEVAS PAR JAUNPILS NOVADA SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU. 

13. Nodevas par Jaunpils novada simbolikas izmantošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras 
izmanto Jaunpils novada simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.  

14. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama pirms simbolikas izmantošanas. 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 
(Ls) 

Jaunpils novada ģerboņa izmantošana vienreizējam 

pasākumam vai, ja simbolika tiek tiražēta ( par 1 
izstrādājuma veidu līdz 100 eks.) 

5,00 

Ja simbolika tiek tiražēta vairāk kā 100 eks.  5,00 + par katru nākamo simtu Ls 2,00 

15. No nodevas atbrīvotas Jaunpils novada pašvaldības iestādes un pašvaldības komercsabiedrības. 
 

IV. NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU RĪKOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS. 
16. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Jaunpils novada administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Domes 

atļauju.  

17. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša  rakstura pasākumus Jaunpils  
pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

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

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(Ls) 

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana 
pieaugušajiem Parka estrādē 

40,00 

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana 

pieaugušajiem pārējā teritorijā 

20,00 

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana bērniem 6,00 

Par atrakciju parkiem un cirka izrādēm  20,00 

19. No nodevas atbrīvotas Jaunpils novada pašvaldības iestādes un pašvaldības komercsabiedrības. 

 
V. NODEVAS PAR REKLĀMAS, AFIŠAS UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS. 

20. Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu, maksātāji ir fiziskās vai juridiskās personas, kuras uz Jaunpils  pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto vizuālu informāciju.  

21. Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms reklāmas, afišas, sludinājuma izvietošanas un pēc saskaņošanas 
ar Jaunpils novada domes Būvvaldi. 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(Ls) 

Reklāmas izvietošana (formātā līdz 1x1m) par  1 

kalendāro nedēļu 
2,00 

Reklāmas izvietošana (formātā virs 1x1m) par  1 

kalendāro nedēļu 
4,00 

Stacionāra reklāmas vai izkārtnes konstrukciju  

izvietošana 

30,00 

22. No nodevas atbrīvotas Jaunpils novada pašvaldības iestādes un pašvaldības komercsabiedrības. 



23. Ar nodevu nav apliekama juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto 

uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas.  
VI. NODEVAS PAR LAIVU UN  MOTORLAIVU TURĒŠANU. 

24. Nodevas par laivu un  motorlaivu  turēšanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kas Jaunpils 
pašvaldības administratīvajā teritorijā  esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem piederošo) krastos tur 

laivas un  motorlaivas.  

25. 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 

(Ls par vienu ūdenstransporta līdzekli gadā) 

Laivas un motorlaivas 10,00 

 

VII. NODEVAS PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS. 
26. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskās vai juridiskās personas, kas tirgojas 

publiskās vietās Jaunpils pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

27. Nodeva attiecas uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību gadatirgos  par katru tirdzniecības vietu 
28.Nodeva par ielu tirdzniecību pilnā apjomā iemaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas.  

29. Ja tirdzniecības vietā tirdzniecība tiek veikta ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmēru nosaka 
pēc lielākās nodevas; 
30. 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 

(Ls) 

Likme par vienu 

tirdzniecības vietu 
mēnesī  

(Ls) 

Fiziskās personas par tirdzniecību ar   pašaudzētu un 

pašizgatavotu produkciju  
2,00 5,00 

Fiziskās un juridiskās personas par tirdzniecību ar:   

ar nepārtikas precēm 4,00 10,00 

ar pārtikas precēm 3,00 10,00 

Juridiskās personas par tirdzniecību ar alkoholiskajiem 

dzērieniem (tajā skaitā ar alu un karstvīnu 
15,00 ----- 

Juridiskās personas par tirdzniecību ar tabakas 

izstrādājumiem 
10,00 ----- 

31. No nodevas atbrīvotas: 
32.1. Jaunpils novada pašvaldības iestādes un   Jaunpils novada pašvaldības komercsabiedrības 

33.2. Jaunpils novada iedzīvotāji par tirdzniecību ar  pašaudzētu un pašizgatavotu produkciju 

 
IIX. NOSLĒGUMA  JAUTĀJUMI. 

34. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis”  
35. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jaunpils novada domes 2009.gada 25. 

novembra  Saistošie noteikumi Nr. 6  “Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”.  
 

 

Domes priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)      L.Gintere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PASKAIDROJUMA  RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMI NR. 4 

„Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un  likuma 

“Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu 1 daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem 
Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, pašvaldībai, pildot likumīgās, 

autonomās un brīvprātīgās funkcijas, ir tiesības noteikt un iekasēt 

pašvaldības nodevas.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu nodevas, kādas 
Jaunpils novadā tiek iekasētas. Tiek noteikti šo nodevu subjekti, maksātāji, 

maksāšanas kārtība, atbrīvojumi no maksāšanas 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.¹ panta otro daļu - netiek iekļauta 

informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Pirms dokumenta saņemšanas pilnībā jāsamaksā nodeva, ieskaitot to 

novada domes  kontā vai samaksājot domes  kasē 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


