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2011. gada 13.janvārī    Saistošie noteikumi Nr. 2 

(stājās spēkā 01.06.2011.)        (protokols Nr.1. lēm. Nr. 10)  

 

Talsu novada pašvaldības nodevas 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par  

pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,  

likuma  „Par  nodokļiem  un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 

1.,2.,4.,5.,7.,9.,10.punktu un Ministru 

kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 

”Noteikumi par kartību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldības 

nodevas” 16
1
.punktu 

 

 

______________________________________________________ 
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 01. janvārim 

 

Grozījumi: 28.04.2011. (sēdes protokols Nr. 11, saistošie noteikumi Nr.13) 

       29.12.2011. (sēdes protokols Nr. 29, saistošie noteikumi Nr. 32) 

                  29.08.2013. (sēdes protokols Nr. 22, saistošie noteikumi Nr. 26) 
 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) 

objektus, likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātājus, kā arī personu loku, 

kuras atbrīvotas no nodevas maksas vai kurām piešķirti atvieglojumi. 

2. Pašvaldības nodevas iemaksājamas novada pašvaldības pamatbudžetā pirms atļaujas vai 

pakalpojuma saņemšanas, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kārtība. 

3. Nomaksu apliecinošie dokumenti uzrādāmi attiecīgajām pašvaldības amatpersonām 

atļaujas vai pakalpojuma saņemšanai. 

4. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē Talsu novada pašvaldības policija un 

Talsu novada pašvaldības finanšu nodaļa.  

 

  II. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās 

5.    Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās ir 14,23 

euro dienā. 
    (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 

 



6.    Nodevas maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura 

pasākumus publiskās vietās novada pašvaldības teritorijā. 

7.    No nodevas atbrīvo Talsu novada pašvaldības pārvaldes, iestādes, aģentūras un 

piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst 

piemiņas dienas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu 

(labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatorus, ja tie 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmuši atļauju šādu pasākumu norisei, un 

pašvaldības institūcijas, kuras organizē pasākumus novada publiskajās vietās. 

 

 

III. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 

8.Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietas (līdz 1m) izmantošanu publiskās vietās dienā 

ir: 

8.1. tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm   14,23 euro 

 8.2. tirdzniecībai ar pašražotām pārtikas precēm    7,11 euro 

8.3.tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm   28,46 euro 

 8.4. tirdzniecībai ar pašaudzētiem ziediem, augļiem, dārzeņiem, savvaļas  

      augiem, ogām, sēnēm, riekstiem un biškopības produkciju  0,28 euro 

8.5. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem sadzīves priekšmetiem  1,42 euro 

8.6. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem lietišķās mākslas un  

       daiļamatniecības izstrādājumiem      2,85 euro 

8.7. tirdzniecībai ar bezalkoholiskajiem dzērieniem 

       un karstajām uzkodām       7,11 euro 

8.8. tirdzniecībai ar saldējumu no speciālām iekārtām    1,42 euro 

8.9. tirdzniecībai ar grāmatām, preses izdevumiem    1,42 euro 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

9.Nodevas likme par katras tirdzniecības vietas izmantošanu: 

9.1. tirdzniecībai ar izlejamo alu un pašražoto vīnu    21,34 euro 

 9.2. tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem (tai skaitā fasēto alu)  71,14 euro 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

10.Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad 

nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes. 

 

IV. Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu 

11. Objekti un nodevu likmes euro ir: 

11.1. pašvaldības institūciju sēžu protokolu izraksti, lēmumi,  

         ja tie tiek pieprasīti atkārtoti        2,85 

11.2. izziņa no pašvaldības arhīva         4,27  

11.3. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu      2,85 

11.4. atkārtota izziņa par deklarēto dzīvesvietu       2,85 

11.5. citas izziņas           2,85 

11.6. būvatļaujas atkārtota izsniegšana                                                  14,23 

11.7. Izslēgts 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 29.04.2011. un 

29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

12.Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus. 

13.No nodevas atbrīvotas Talsu novada pašvaldības pārvaldes, iestādes un aģentūras. 
 

V. Nodeva par suņu un kaķu turēšanu 

14.Nodevas objekti un likmes gadā euro ir šādi: 



14.1. Par viena kaķa turēšanu  1,42 

14.2. Par 1-3 suņu turēšanu 4,27 

14.3. Par 4 un vairāk suņu turēšanu par katru  9,96 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2011. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.02.2012. un 

29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

15. No nodevas ir atbrīvoti: 

15.1. pensionāri viendzīvokļu māju īpašnieki par vienu suni un vienu kaķi pilsētās; 

15.2.fiziskas personas par viena kaķa turēšanu ārpus pilsētu robežām. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2011. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.02.2012.) 
 

      VI.   Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 

16.Nodevas likme par pašvaldības reklāmas un informācijas stenda vienas informācijas 

vietas izmantošanu (ne lielāku par A2 formātu) 

  16.1.fiziskām un juridiskās personām dienā   0,50 euro 

  16.2.fiziskām un juridiskām personām uz visu gadu             14,23 euro  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
17.Nodevas likme par reklāmas stenda uzstādīšanu un reklāmas izvietošanu (1m

2
) ārpus 

pašvaldības stenda juridiskām un fiziskām personām pusgadā                       14,23 euro 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
18.Nodevu maksā fiziskās un juridiskās personas, kuras izvieto reklāmu. 

19.No nodevas atbrīvotas Talsu novada pašvaldības pārvaldes, iestādes un aģentūras. 

20.Reklāmas izvietošana saskaņojama Talsu novada būvvaldē. Nodeva par reklāmas 

izvietošanu maksājama no reklāmas saskaņošanas dienas.  

21.No nodevas tiek atbrīvotas personas, kuras reklamē labdarības pasākumus, kas nav saistīti 

ar komercdarbību.  

 

VII. Nodeva par novada pašvaldības simbolikas izmantošanu 

22. Pašvaldības nodevu par Talsu novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir jāmaksā 

fiziskām un juridiskām personām, kas simboliku izmanto komerciālos nolūkos. 

23.Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu objekts ir pašvaldības simbolikas - 

karoga, novada pilsētu, pagastu ģerboņa attēla izmantošana. 

24.Pašvaldības nodeva par Talsu novada simbolikas izmantošanu ir: 

24.1. ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta 

produkcijai līdz 100 eksemplāriem – 14,23 euro; 

24.2. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk par 100 eksemplāriem – 14,23 euro + 0,01 

euro par katru eksemplāru. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
25.Par Talsu pilsētas karoga izgatavošanu 7,11 euro par katru karoga eksemplāru. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
26.Pašvaldības simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā jāsaskaņo ar 

Talsu novada galveno mākslinieci.  

27.Tiesības izmantot pašvaldības simboliku apliecina atļauja, ko izsniedz Talsu novada 

licencēšanas komisija.  

28.No nodevas atbrīvotas Talsu novada pašvaldības pārvaldes, iestādes un aģentūras un 

ražotāji, kuri izpilda Talsu novada pašvaldības pasūtījumu. 

 

VIII.  Nodeva  par būvatļaujas saņemšanu 

29. Nodevas objekti un likmes par būvatļaujas saņemšanu ir šādi: 

 

 

 

 

 

Pēc pozitīvas 

būvvaldes 

  

  



Nodevas objekts Pilna nodevas 

objekta likme, euro 

atzinuma 

/plānošanas un 

arhitektūras 

uzdevums/ 

saņemšanas 

būvprojektēšanai, 

euro 

Saņemot 

būvatļauju, euro 

Fiziskas 

personas 

Juridiskas 

personas 

Fiziskas 

personas 

Juridiskas 

personas 

Fiziskas 

personas 

Juridiskas 

personas 

29.1.Mazstāvu dzīvojamās 

ēkas un palīgēkas, 

atsevišķi dzīvokļi 

28,46 64,03 11,36 25,61 17,07 38,42 

29.2.Daudzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas 

42,69 128,06 17,07 51,22 25,61 76,84 

29.3.Darījumu un 

sabiedrisko iestāžu objekti 

līdz 250 m
2
 

42,69 128,06 17,07 51,22 25,61 76,84 

29.4.Darījumu un 

sabiedrisko iestāžu objekti 

virs 250 m
2
 

71,14 213,43 28,46 85,37 55,49 128,06 

29.5.Darījumu un 

sabiedrisko iestāžu objekti 

virs 

1000 m
2 

99,60 284,57 39,84 113,83 59,76 170,74 

29.6.Lauku saimniecību 

nedzīvojamās ēkas līdz 100 

m
2 

21,34 35,57 8,54 14,23 12,81 21,34 

29.7.Lauku saimniecību 

nedzīvojamās ēkas virs 100 

m
2
 

35,57 64,03 14,23 25,61 21,34 38,42 

29.8.Komunālie un 

ražošanas objekti
 

71,14 213,43 28,46 85,37 42,69 128,06 

29.9.Dabas pamatnes, 

pilsētas ainavu veidojošie 

objekti, mazās 

arhitektūras formas 

21,34 64,03 8,54 25,61 12,81 38,42 

29.10.Inženierbūves 42,69 128,06 17,07 51,22 25,61 76,84 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
 

30. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji), kuras 

saskaņojot būvniecību, likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem Talsu novada pašvaldības 

būvvaldē būvatļauju. 



31. Izslēgts 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 29.04.2011.) 
32. No nodevas par būvatļaujas saņemšanu ir atbrīvotas personas, kuras veic būvniecību 

pilnībā no Talsu novada pašvaldības budžeta. 

 

IX. Nodevas samaksas kārtība 

33.Nodevas jāietur Talsu novada pašvaldības pārvaldēs, iestādēs un aģentūrās. Nodevas 

iemaksājamas Talsu novada pašvaldības budžeta kontos vai kasēs. 

34.Šajos noteikumos paredzētās pašvaldības nodevas euro fiziskās un juridiskās personas 

maksā pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.) 
 
 

IX. Noslēguma jautājumi 

35.Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Balgales 

pagasta padomes, Ģibuļu pagasta padomes, Īves pagasta padomes, Ķūļciema pagasta 

padomes, Laidzes pagasta padomes, Laucienes pagasta padomes, Lībagu pagasta padomes, 

Lubes pagasta padomes, Strazdes pagasta padomes, Valdgales pagasta padomes, Vandzenes 

pagasta padomes, Virbu pagasta padomes, Sabiles novada dome. Stendes pilsētas domes, 

Talsu pilsētas domes un Valdemārpils pilsētas domes pieņemtos saistošos noteikumus par 

pašvaldības nodevām. 

 

 Domes priekšsēdētājs                                         M.Krotovs 


