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Pļaviņās 

                                                                                         

2012.gada 27.septembrī                  Saistošie noteikumi Nr. 17 

(protokols Nr.21, lēmums Nr.7) 

 

Grozījumi: Nr.17, 26.09.2013., protokols Nr.18, lēmums nr.6 

Grozījumi: Nr. 33, 27.12.2013., protokols Nr.24, lēmums nr.6 
 

PAR PĻAVIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 4., 7., 5.punktu 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka Pļaviņu novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) uzlikšanas kārtību 

un pašvaldību saistošo noteikumu par pašvaldības nodevu uzlikšanu reģistrācijas kārtību, 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. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Pļaviņu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

3. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Pļaviņu novada pašvaldības 

budžetā. 

4. Pļaviņu novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par: 

4.1. Pļaviņu novada administrācijas izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu; 

4.2. tirdzniecību publiskās vietās; 

4.3. reklāmas izvietošanu Pļaviņu novada teritorijā; 

4.4. par suņa turēšanu Pļaviņu novadā. 

5. Nodevas maksājamas Pļaviņu novada domes kasē vai ar pārskaitījumu saskaņā ar izsniegto rēķinu. 

 

II Nodeva par  Pļaviņu novada administrācijas izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju saņemšanu 

 

6. Pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām. 

 

Nodevas objekts Nodevas likme par vienu eksemplāru 

6.1. Pašvaldības domes sēžu protokolu izraksti, ja 

tie tiek pieprasīti atkārtoti 

EUR 0,70 

6.2. Dokumenta no domes arhīva apliecināta 

kopija 

EUR 4,00 

6.3. Saistošo noteikumu, nolikumu, noteikumu, 

instrukciju apliecināta kopija 

EUR 2,50 



6.4. Izziņas EUR 0,40 

6.5. Citi domes izstrādāti oficiālie dokumenti EUR 1,40 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols 

Nr.18).  

7. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Pļaviņu novada 

domes izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas. 

8. No nodevas maksāšanas atbrīvotas  valsts pārvaldes institūcijas, sabiedriskās organizācijas. 

 

III Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 

9. Nodevas objekts un likme: 

 

Nodevas objekts Nodevas likme 

dienā 

Nodevas likme mēnesī 

9.1. Pašvaldības nodeva par ielu 

tirdzniecību 

EUR 1,40 EUR 2,50 

9.2.Pašvaldības nodeva par 

tirdzniecību gadatirgos, 

izbraukuma tirdzniecības vietās, 

masu pasākumos: 

1. Ar pārtikas precēm 

2. Ar nepārtikas precēm 

3. Ar pašu ražoto vai iegūto 

produkciju 

4. Ar alkoholisko produkciju un 

tabakas izstrādājumiem 

 

 

 

EUR 4,00 

EUR 7,00 

EUR 1,40 

 

EUR 28,00 

 

_ 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols 

Nr.18).  

10. Tirdzniecība notiek tam paredzētājas publiskajās vietas ar pašvaldības izpilddirektora atļauju.  

11. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic tirdzniecību Pļaviņu novada 

administratīvajā teritorija.  

12. Iesniegumu par atļaujas saņemšanu nodevas maksātājs iesniedz Pļaviņu novada domē.  

13. Nodeva apmaksājama pilnā apmērā pirms tirdzniecības uzsākšanas.  

14. Nodeva no Pļaviņu novada teritorija deklarētajām personām, kas tirgo pašaudzētu 

lauksaimniecības produkciju, amatniekiem maksājama 50% apmērā.  
 

IV Nodeva par reklāmas izvietošanu Pļaviņu novada teritorijā 

 

15. Nodevas objekts un likme: 

Nodevas 

objekts 

Nodevas likme mēnesī Nodevas likme gadā 

15.1. Pašvaldības 

nodeva par īslaicīgās 

reklāmas 

(sludinājuma) 

izvietošanu uz 

sludinājumu dēļiem 

A3 (300x400 mm) 

formātā un mazāka 

EUR 0,70 EUR 5,00 

15.2. Pašvaldības 

nodeva par reklāmas, 

kas ir lielāka par A3 

(300x400 mm) 

formātu izvietošana 

citās vietās, izņemot 

sludinājumu dēļus  

EUR 5,00 EUR 10,00 



15.3. Baneru un 

stacionāru reklāmas 

konstrukciju 

izvietošana: 

līdz 1 m
2 

 

līdz 5 m
2 

 

līdz 10 m
2 

 

virs 10 m
2 

 

 

 

 

EUR 5,00 

 

EUR 7,00 

 

EUR 10,00 

 

EUR 15,00 

 

 

 

 

EUR 15,00 

 

EUR 20,00 

 

EUR 25,00 

 

EUR 30,00 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols 

Nr.18).  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols 

Nr.24).  

16.Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto reklāmu Pļaviņu novada 

administratīvajā teritorija. 

17. Nodeva apmaksājama pilnā apmērā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas un pirms reklāmas 

izvietošanas atļaujas saņemšanas. 

18. No nodevas par reklāmas izvietošanu tiek atbrīvoti jaunie Pļaviņu novada uzņēmēji un zemnieku 

saimniecību īpašnieki, kuri kalendārā gada laikā reģistrējušies Uzņēmumu reģistrā. 

 

V Nodeva par suņa turēšanu Pļaviņu novadā 

 

19. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kas uztur suņus Pļaviņu novada 

administratīvajā teritorijā (suņa īpašnieks vai turētājs). 

20. Suņa turēšanas nodeva tiek noteikta EUR 4,00 gadā par vienu suni. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols 

Nr.18).  

21. Suņa turēšanas nodeva jāsamaksā ik gadu līdz 1. februārim. 

22. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 (trīs) mēnešu vecumu vai viena mēneša 

laikā pēc suņa iegādes, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā. 

23. No suņa turēšanas nodevas atbrīvoti: 

24.1. redzes un dzirdes invalīdi; 

24.2. I un II grupas invalīdi; 

24.3. vientuļie pensionāri; 

24.4. privātmāju īpašnieki. 

25. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta: 

25.1. maznodrošinātām personām; 

25.2. pensionāriem, nosakot nodevu EUR 1,40 gadā par vienu suni. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols 

Nr.18).  

 

VI Noslēguma jautājumi 

 

26. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pļaviņu novada domes 2012.gada 28.janvāra 

saistošie noteikumi Nr.2 „Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Pļaviņu novadā”; 2011.gada 

28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Pļaviņu novada 

administratīvajā teritorijā”; 2011.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.9 „Nodeva par reklāmas 

izvietošanu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja          Gunta Žilde 


