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Kārsavas novads, Kārsavā 

 

2010.gada 24.februārī      Saistošie noteikumi Nr.4 

 
 APSTIPRINĀTI 

 ar Kārsavas novada domes 

2010.gada 24.februāra sēdes 

lēmumu nr.1, protokols Nr.2, ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar 

Kārsavas novada domes 2010.gada 

22.septembra lēmumu nr.4, 

protokols nr.11 

 

                                                                                           

„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM KĀRSAVAS NOVADĀ” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 3.punktu  un 21.panta pirmās daļas 

15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, 4.punktu, 

5.punktu, 7.punktu, 9.punktu, 10.punktu, LR MK 

28.16.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības 

nodevas” 15.punktu, 16.
1
.punktu  

 

1. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās. 

 

Nodevas objekts Likme (latos) 

1.1. Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā:    

1.1.1. Ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā  Ls 5,00 

1.1.2. Ielu tirdzniecība pagastu teritorijā  Ls 3,00 

1.1.3. Izbraukuma tirdzniecība pilsētas teritorijā Ls 10,00 

1.1.4. Izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā Ls 7,00 

1.1.5. Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā    

pilsētas teritorijā 

Ls 5.00 

1.1.6. Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā Ls 3.00 



pagasta teritorijā 

1.2. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas tirgojas 

publiskā vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 

1.3. Ar nodevu par tirdzniecību publiskā vietā tiek aplikta fiziskas vai 

juridiskas personas katra tirdzniecības vieta.  

Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas 

izsniegšanas. 

 

1.4.Nodeva iemaksājama Kārsavas novada domes pamatbudžeta 

ieņēmumu kontā bankā. 

 

 

 

2. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

 

Nodevas objekts  Likme (latos) 

2.1. Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības 

informācijas stendos  

 

 2.1.1. par vienu dienu līdz A3 formātam Ls 0.20 

 2.1.2. uz vienu gadu līdz A3 formātam Ls 20,00 

2.2. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājuma 

izvietošana ārpus pašvaldības informācijas stenda par 1 m
2
 gadā 

 

Ls 30.00 

2.3. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska personas, kas izvieto 

reklāmas, afišas un sludinājumus publiskās vietās vai vietās kas 

vērsta pret publisku vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

2.4. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms reklāmas, afišas vai 

sludinājuma izvietošanas. 

 

2.5. No nodevas samaksas ir atbrīvotas 

2.5.1.  valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes;  

2.5.2. juridiska persona par izvietoto vizuālo informāciju, kas 

informē par tās veikto darbību, ja minētā informācija izvietota tieši 

pie attiecīgas juridiskās personas komercdarbības darbības veikšanas 

vietas. 

 

2.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos.   

2.7. Nodeva iemaksājama Kārsavas novada domes pamatbudžeta 

ieņēmumu kontā bankā. 

 

 

3. Nodeva par dzīvnieku turēšanu 

 

Nodevas objekts Likme (latos) 

3.1. Par suni gadā Ls 2,00  

3.2. Par kaķi gadā Ls 1,00 

3.3. Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur mājdzīvnieku Kārsavas 

pilsētas teritorijā   

 

3.4. No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti redzes 

invalīdi un I grupas invalīdi. 

 

3.5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.  

3.6. Nodeva iemaksājama Kārsavas novada domes pamatbudžeta 

ieņēmumu kontā bankā. 

 

 



 

4. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā 

 

Nodevas objekts Likme (latos) 

4.1. Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā Ls 10,00  

4.2. Nodevas maksātāji ir fiziska vai juridiska persona, kura rīko 

izklaides pasākumu publiskā vietā   

 

4.3.  No nodevas samaksas ir atbrīvotas: 

4.3.1. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes. 

 

4.4. Nodeva tiek iekasēta pirms atļaujas saņemšanas   

4.5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos   

4.6. Nodeva iemaksājama pašvaldības Kārsavas novada domes 

pamatbudžeta bankas kontā, pamatojoties uz izsniegto rēķinu  

 

 

5. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu 

 

Nodevas objekts Likme (latos) 

5.1. Novada simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru 

ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem 

 

Ls 7,00 

5.2. Novada simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru 

vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem 

 

Ls 15,00 

5.3. Novada simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos 

patstāvīgi gada laikā 

 

Ls 50,00 

5.4. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura izmanto 

pašvaldības simboliku. Tiesības izmantot pašvaldības simboliku 

apliecina atļauja, ko izsniedz Kārsavas novada pašvaldības 

izpilddirektors. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms atļaujas 

izsniegšanas. 

 

5.5. Nodeva par simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no 

pašvaldības iestādēm, sabiedrības, kura izveidota pašvaldības 

pastāvīgo funkciju veikšanai. 

 

5.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos.  

5.7. Nodeva iemaksājama Kārsavas novada domes pašvaldības 

pamatbudžeta bankas kontā, pamatojoties uz izsniegto rēķinu 

 

 

6.Nodeva par Būvvaldes izsniegto būvatļauju: 

 

Nodevas objekts Likme latos  

 

6.1.Būvatļaujas saņemšana        

6.1.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:  

6.1.1.1.jaunbūve 60 

6.1.1.2.rekonstrukcija, restaurācija 50 

6.1.1.3.renovācija 40 

6.1.2.Individuālās dzīvojamās mājas ar palīgēkām:   

6.1.2.1.jaunbūve 50 

6.1.2.2. rekonstrukcija, restaurācija      40 

6.1.2.3.renovācija 25 

6.1.3.Individuālās dzīvojamās mājas  



    6.1.3.1. jaunbūve 40 

    6.1.3.2.rekonstrukcija, restaurācija      30 

    6.1.3.3. renovācija 20 

6.1.4. Vasaras mājas, dārza mājiņas, atpūtas mājiņas  

           6.1.4.1.jaunbūve   25 

            6.1.4.2.rekonstrukcija, restaurācija      18 

            6.1.4.3.renovācija 14 

6.1.5.Saimniecības ēkas, garāžas, pirts un citas 

palīgēkas 

 

       6.1.5.1.jaunbūve 20 

       6.1.5.2.rekonstrukcija, restaurācija 17 

             6.1.5.3.renovācija 13 

6.1.6.Inženierkomunikācijas un inženierbūves   

              6.1.6.1. jaunbūve 18 

              6.1.6.2. rekonstrukcija 15 

              6.1.6.3. renovācija 10 

6.1.7. Teritoriju labiekārtošana, mazas arhitektūras 

formas, žogs 

 

               6.1.7.1. jaunbūve 15 

               6.1.7.2. rekonstrukcija, restaurācija        12 

               6.1.7.3. renovācija    10 

6.1.8. Biroju, viesnīcu un tam līdzīga lietojuma ēkas  

       6.1.8.1. jaunbūve 50 

       6.1.8.2. rekonstrukcija, restaurācija 40 

       6.1.8.3. renovācija 28 

6.1.9. Izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, 

plašizklaides pasākumu ēkas 

 

       6.1.9.1. jaunbūve 50 

       6.1.9.2. rekonstrukcija, restaurācija          40 

       6.1.9.3. renovācija 28 

6.1.10. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 

ēkas, t.sk.degvielas uzpildes stacijas 

 

          6.1.10.1. jaunbūve 60 

          6.1.10.2. rekonstrukcija, restaurācija 40 

          6.1.10.3. renovācija 30 

6.1.11.Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas   

        6.1.11.1. jaunbūve 60 

        6.1.11.2. rekonstrukcija, restaurācija 50 

        6.1.11.3. renovācija 40 

3.1.12. Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās 

saimniecības un noliktavu ēkas 

 

         6.1.12.1. jaunbūve 40 

         6.1.12.2. rekonstrukcija, restaurācija 30 

         6.1.12.3. renovācija 20 

6.2. Ēku un būvju nojaukšana 10 

6.3. Būvatļaujas reģistrācija specializētās 

būvniecības gadījuma 

 

5 

6.4.Nodeva iemaksājam novada domes kasē. Par  



nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts. Nodeva tiek 

ieskaitīta pašvaldības budžetā.  

 

6.5 No nodevas samaksas ir atbrīvotas personas, kas 

būvniecību veic par Kārsavas novada budžeta 

līdzekļiem vai būvdarbu pasūtītājs ir Kārsavas 

novada pašvaldība.  

 

 

 

  

7.Nodevas par Kārsavas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem 

dokumentiem un to apliecinātām kopijām, norakstiem un izrakstiem 

 

Nodevas objekts Likme (latos) 

7.1.Izziņas Ls 1 par 1 lappusi 

7.2. Domes lēmumu noraksti un  izraksti no domes sēžu protokola, ja 

tie tiek prasīti atkārtoti  

 

Ls 1 par 1 lappusi 

7.3. Izziņas, izraksti, apliecinātas dokumentu kopijas no novada 

domes arhīva un novada pašvaldības iestāžu arhīva 

 

Ls 2 par 1 lappusi 

7.4. Dokumentu noraksti par zemes lietošanu  Ls 2 par 1 lappusi 

7.5. Citi pašvaldības izgatavotie oficiālie dokumenti un to 

apliecinātas kopijas  

Ls 3 par 

dokumentu 

kopumā 

7.6.Teritorijas plānojuma vienas daļas noraksts   

 

Ls 15 

7.7.Izraksts no teritorijas plānojuma     Ls 1 par 1 lappusi 

7.8. Teritorijas plānojuma viena tematiskā karte uz 2 lapām   Ls 30 

7.9. Atzinums par atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam /par 

vienu kadastrālo vienību/ 

Ls 5 

 

8.Noslēguma jautājumi 

 

 8.1.Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku: 

8.1.1.Kārsavas novada pašvaldības 2009.gada 30.septembra saistošie noteikumi nr.4 

„Nodevas par Kārsavas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 

to apliecinātām kopijām, norakstiem un izrakstiem”; 

 8.1.2.Kārsavas pilsētas domes 1997.gada 30.oktobra saistošie noteikumi nr.1 „Nodevas 

par tirdzniecību publiskās vietās Kārsavas pilsētā”;  

8.1.3.Kārsavas pilsētas domes 1997.gada 30.oktobra saistošie noteikumi nr.2 „Nodevas 

par Kārsavas pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām 

kopijām”;  

8.1.4.Kārsavas pilsētas domes 1997.gada 30.oktobra saistošie noteikumi nr.3 „Nodevas 

par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Kārsavas pilsētā”; 

8.1.5.Kārsavas pilsētas domes 2004.gada 28.janvāra saistošie noteikumi nr.2 „Nodeva par 

suņu un kaķu turēšanu Kārsavā”; 

8.1.6.Salnavas pagasta padomes 2007.gada 19.janvāra saistošie noteikumi nr.2/2007 

„Nodeva par Salnavas pagasta padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju izsniegšanu”; 



8.1.7.Malnavas pagasta padomes 2004.gada 23.marta saistošie noteikumi nr.20 „Par suņu 

un kaķu turēšanas nodevu Malnavas pagastā”; 

8.1.8. Malnavas pagasta padomes 1999.gada 23.marta saistošie noteikumi nr.15 „Par 

tirdzniecību publiskās vietās Malnavas pagasta teritorijā”; 

8.1.9.Malnavas pagasta padomes 2000.gada 16.maija saistošie noteikumi nr.18 „Par 

pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”; 

8.1.10.Malnavas pagasta padomes 1996.gada 16.janvāra saistošie noteikumi nr.13 „Par 

dažādu veidu izziņu, norakstu un izrakstu izsniegšanu pēc personu pieprasījuma un 

pakalpojumiem, kas saistīti ar to izsniegšanu”; 

8.1.11.Malnavas pagasta padomes 1995.gada 21.novembra saistošie noteikumi nr.11 

„Malnavas pagasta pašvaldības nodeva par pakalpojumiem, kas saistīti ar operācijām ar 

nekustamo īpašumu”; 

8.1.12.Kārsavas pilsētas domes 2000.gada 15.jūnija saistošie noteikumi nr.1 „Par 

pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”. 

 8.2.Saskaņā ar Kārsavas  novada domes 2010.gada 29.janvāra lēmumu „Par 

būvvaldes, sporta skolas, bibliotēku kataloga „Alise”, tūrisma funkciju nodošanu   Ludzas 

novada pašvaldībai” (prot.Nr.1, 19.§) un 2010.gada 28.janvāra līgumu „Par būvvaldes 

funkciju veikšanu un finansēšanu” Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes funkcijas 

deleģētas Ludzas novada pašvaldības būvvaldei. 

 

 

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


