
 

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AIZKRAUKLES NOVADA DOME 
Reģ. Nr.  90000074812 

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv 
 

S Ē D E S  P R O T O K O L A  I Z R A K S T S   

Aizkrauklē 
 

2010.gada 29.aprīlī          Lēmums Nr.122 (protokols Nr.5, 18.§.) 

 

Saistošo noteikumu 

„Par pašvaldības nodevām  Aizkraukles novada” 

pieņemšanu jaunā redakcijā 
 

Ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 19.04.2010 vēstuli Nr.2-2-

13/4439/2618 „Par saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Andrejs 

BEINĀRS, Juris BENJAVS, Ināra ČEIČA, Ināra GAILE, Armands KASPARĀNS, Ilga 

KRAVALE, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Vilnis PLŪME, Aina PODVINSKA, Nikolajs 

SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Ēriks VIZULIS, Indra VĪKSNA); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aizkraukles novada dome NOLEMJ: 

1.  Apstiprināt saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novada” 

jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā 

veidā) LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

3. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā “Domes Vēstis” un izlikt pašvaldības un Aizkraukles 

pagasta ēkās redzamā vietā. 

 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

“Domes Vēstis”. 

 

5. Atzīt par spēku zaudējušu ar Aizkraukles novada domes 2010. gada 25. marta sēdes lēmumu 

Nr.83 (protokols Nr.4, 4.§.) pieņemto saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības nodevām 

Aizkraukles novada”  redakciju.  

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības Kancelejai. 

 

 

Sēdes vadītājs,  

domes priekšsēdētājs   (paraksts)   V.Plūme 
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AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AIZKRAUKLES NOVADA DOME 
Reģ. Nr.  90000074812 

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv 
 

Aizkrauklē 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 
APSTIPRINĀTI  

ar Aizkraukles novada domes 

2010.gada 29.aprīļa 

lēmumu Nr.122 (protokols Nr.5, 18.§.) 

   

„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM AIZKRAUKLES  NOVADĀ” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

14.panta trešo daļu, 

 likuma “Par nodokļiem un nodevām”  

12.pantu pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9.punktu 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.  Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, ar pašvaldības nodevām 

apliekamos objektus Aizkraukles novadā, nodevu maksātājus, nodevu likmes un to 

atvieglojumus, maksāšanas kārtību un kontroles mehānismu.  

 

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 rēķinā. Nodevu ieskaita pašvaldības 

budžetā. Nodeva samaksājama pirma dokumenta un atļaujas saņemšanas vai noteikto darbību 

veikšanas. Nodevas netiek atgriestas. 

 

II NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS  

DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU  

TO KOPIJU SAŅEMŠANU 

 

3. Nodevu likmes par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu noteiktas par vienu vienību. 

 

4. Nodevu objekti un nodevu likmes ir šādas: 

4.1. Par izraksta izsniegšanu vai izziņas izsniegšanu no civilstāvokļa 

reģistru ierakstiem (arī no arhīva) 

Ls 2.00 

4.2. Pašvaldības domes sēžu protokolu izrakstu apliecinātas kopijas Ls 1,00 

4.3. Rekomendācijas, atsauksmes Ls 2,00 

4.4. Par izziņas par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu Ls 0.10 

4.5. 

Par izziņu no pašvaldības arhīva:  

4.5.1. Ja norādīti precīzi dati Ls 1,00 

4.5.2.  Pozitīva izziņa, ja nav norādīti dati Ls 2,00 
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4.5.3. Negatīva izziņa, ja nav norādīti dati Ls 1,00 

4.6. Par atkārtotu lēmumu par adrešu piešķiršanu Ls 5.00 

4.7. Par koku ciršanas atļauju Ls 2.00 

4.8. Izziņa par lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas 

plānojumam 

Ls 3.00 

4.9. Par apliecinātām kopijām no teritorijas plānojuma un 

detālplānojuma: 

 

- A1 / 1 lpp. Ls 3.00 

- A2 / 1 lpp. Ls 1.50 

- A3 / 1 lpp. Ls 0.80 

- A4 / 1 lpp. Ls 0.50 

4.10. Izziņa par nepilsoņa tiesībām iegūt īpašumā zemi Ls 3.00 

4.11. Par individuālās dzīvojamās ēkas, dārza mājas (vasarnīcas), 

dzīvokļa, saimniecības ēkas, garāžas, kioska, paviljona u.c. 

palīgceltnes aktu par pieņemšanu ekspluatācijā 

Ls 10.00 

4.12. Par sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo un ražošanas ēku 

aktu par pieņemšanu ekspluatācijā 

Ls 10.00 

4.13. Par inženiertīklu izbūves, rekonstrukcijas, renovācijas vai 

nojaukšanas aktu par pieņemšanu ekspluatācijā 

Ls 5.00 

4.14. Par inženierizbūvju (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) 

izbūves, rekonstrukcijas vai nojaukšanas aktu par pieņemšanu 

ekspluatācijā 

Ls 5.00 

4.15. Par žoga izbūves aktu par pieņemšanu ekspluatācijā Ls 3.00 

4.16. Par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3m): Ls 5,00 

4.17. Izziņa par jaunbūvi iesniegšanai zemesgrāmatā Ls 5.00 

4.18. 

 

4.19. 

Par licences izsniegšanu vieglo taksometru vadītājiem 

 

Par licences kartītes izsniegšanu mēnesī 

Ls 10.00 

 

Ls 2,0 

 

5. No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas, Aizkraukles novda 

pašvaldību kapitālsabiedrības un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldības pamatkapitļs ir vairāk 

par 50%, personas, kurām dokumenti nepieciešami pensijas, sociālā vai cita veida pabalsta 

saņemšanai, kā arī bērni un jaunieši, kam izziņas nepieciešamas skolai vai pirmās pases 

saņemšanai, izziņas personām, kuras stājas algotā darbā, 1.grupas invalīdi. 
 

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 ir šādas: 

7.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

(par vienu pasākumu) 

Ls 15.00 

7.2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās  Ls 10.00 

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

pašvaldības teritorijā.  
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9. No nodevas tiek atbrīvoti labdarības pasākumi. 

 

IV NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS 

 

10. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu par vienu 

tirdzniecības vietu. 

 

11. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam 

norādītajās vietās. 

 

12. Nodevas objekti un likmes ir šādas: 

12.1. Ielu tirdzniecība Ls 3.00 

12.2. Izbraukuma tirdzniecība Ls 3.00 

12.3. Tirdzniecība gadatirgos Ls 3.00 

 

13.  Nodevu maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās.  

 

14. No nodevas tiek atbrīvoti: Aizkraukles novadā dzīvojošie pensionāri un invalīdi, kuri tirgo 

pašu audzētos augļus un (vai) dārzeņus, kā arī personas, kas ir reģistrējušas savu saimniecisko 

darbību un tirgo pašražoto produkciju. 

 

V NODEVAS PAR SUŅU TURĒŠANU 

 

15. Nodevas objekti un likmes ir šādas: 

15.1. Par suni gadā  Ls 2.00 

 

16. Suņu turēšanas nodeva tiek aprēķināta par visu gadu. 

 

17.  Nodevas maksātāji ir suņa īpašnieki. 

 

18. No nodevas par suņu turēšanu atbrīvojami redzes invalīdi, pirmās un otrās grupas invalīdi, 

vientuļie pensionāri, viendzīvokļu privātmāju īpašnieki. 

 

19.  Suņu turēšanas nodeva ir samazināma 50% apmērā sterilizēto suņu īpašniekiem. 

 

20.  Suņu turēšanas nodeva jāsamaksā līdz katra gada 1.martam vai mēneša laikā pēc dzīvnieka 

iegādes. 

 

VI NODEVA PAR REKLĀMAS, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU  

IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS 

21. Nodevas objekti un likmes ir šādas: 

21.1. Reklāmas izvietošana:  

 pilsētas centrā un pie galvenajām maģistrālēm Ls 2.00 

 pilsētas pārējā teritorijā Ls 1.00 

21.2. Afišas izvietošana ( līdz 30 vienībām ieskaitot ) Ls 10.00 

21.3. Sludinājuma izvietošana (līdz 30 vienībām ieskaitot) Ls 2.00 

 

22. Nodevas likmes par reklāmas izvietošanu publiskās vietās ir noteiktas par 1m
2
 reklāmas 

laukuma mēnesī uz reklāmas pasē norādīto laiku vai uz reklāmas eksponēšanas laiku. 
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23. No nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu nav apliekama juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas 

informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās 

personas komercdarbības veikšanas vietas, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas un 

Aizkraukles novada sporta organizācijas. 

 

Vll  NODEVAS  PAR LAIVU, MOTORLAIVU UN JAHTU TURĒŠANU 

 

24. Nodevas objekti un likmes gadā ir šādas: 

24.1. No katras laivas: Ls 2,00 

24.2. No katras motorlaivas Ls 5,00 

24.3. No katras jahtas Ls 3,00 

 

25.  Uzskaiti pilsētas teritorijā veic pašvaldības dienests uz ūdeņiem. 

 

26.  Nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, 

kuras pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem piederošo) krastos 

tur laivas, motorlaivas vai jahtas. 

 

27.  Nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu nav attiecināma uz valsts un pašvaldības 

glābšanas (avāriju)  dienestiem, Valsts robežsardzi, policiju.  

  

28.  Atzīt par spēku zaudējušu Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr.7 „Par 

pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā”. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs      V.Plūme 

 

 


