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                      APSTIPRINĀTI 

                        Priekuļu novada domes  

2009.gada 29.decembra sēdē,  

protok. Nr. 13, p. 2. 

 

Priekuļu novada pašvaldības   Saistošie noteikumi  Nr. 16 

“Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām” 
     

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., un 7.punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

 Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldības vietējās nodevas, to apmērus, 

maksātājus, maksāšanas kārtību un nodevu atvieglojumus. 

 Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Priekuļu 

novada pašvaldības budžetā. 

 Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, 

saņemot rēķinu pašvaldības grāmatvedībā, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja 

termiņš nav noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību 

veikšanas. 

 Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti par nodevas nomaksu. 

 Priekuļu novada pašvaldība  iekasē pašvaldības nodevas par: 

1.5.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām; 

1.5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās; 

1.5.3. tirdzniecību publiskās vietās; 

1.5.4. dzīvnieku turēšanu; 

1.5.5. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās. 

 

2. Par pašvaldības izsniegto dokumentu saņemšanu pēc juridisku vai fizisku 

personu pieprasījuma. 

2.1. Pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to 

apliecinātām kopijām: 

2.1.1. par atkārtotu pašvaldības sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu fiziskām 

personām Ls 1,00,  juridiskām personām Ls 3,00; 

2.1.2. pašvaldības sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem Ls 2,00; 

2.1.3. izziņas par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu Ls 1,00; 

2.1.4. izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu Ls 1,00; 

2.1.5. izziņas par zemes lietošanas tiesībām  Ls 1,00; 

2.1.6. izziņa par mēneša vidējā uztura apmēru personai pašvaldības teritorijā Ls 

1,00; 

2.1.7. izziņa par pašaudzētas produkcijas realizēšanu Ls 1,00; 

2.1.8. izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem Ls 1,00;  



 2 

2.1.9. izziņas no novada pašvaldības arhīva Ls 1,00;  

2.1.10. raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes  Ls 1,00; 

2.1.11. citas izziņas Ls 1,00; 

2.1.12. izziņas no dzimtsarakstu nodaļas arhīva Ls 1,00; 

2.1.13. saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo normatīvo aktu 

apliecinātas kopijas  Ls 0,30 par  1 lpp. 

2.2. No nodevas par Priekuļu novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu, izziņu u.c. 

saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas, politiski represētie, 1. 

un 2.grupas invalīdi un trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji un daudzbērnu ģimenes 

ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem. 

 

3. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās. 

3.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu        

publiskās vietās Priekuļu novadā – Ls 10,00. 

3.2. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti 

organizētāji, kas pilda pašvaldības pasūtījumu. 

 

4. Par tirdzniecību publiskās vietās. 

(Nodevas likme par vienas vietas izmantošanu gadatirgū, izbraukuma un ielu 

tirdzniecības vietās, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus) 

4.1. Par tirdzniecību ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājsaimniecības precēm Ls 1,00 

par dienu; 

4.2. Par tirdzniecību ar pārtikas precēm un bezalkoholiskiem dzērieniem  Ls 2,00 par 

dienu; 

4.3. Par tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem masu pasākumu laikā Ls 5,00; 

4.4.  Par tirdzniecību ar rūpniecības precēm par dienu Ls 2,00. 

 

5. Par dzīvnieku turēšanu. 

5.1. Par kaķu turēšanu  kaķu īpašniekiem nodeva noteikta Ls 0,50 gadā par katru kaķi; 

5.2. Par suņu turēšanu nodeva noteikta suņu īpašniekiem par katru suni Ls 2,00 gadā. 

5.3. No nodevas par dzīvnieku turēšanu atbrīvoti redzes invalīdi, 1.grupas invalīdi, 

privātmāju īpašnieki lauku teritorijā.  

 

6. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās. 

6.1. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, nodevas maksātāji ir 

fiziskas un juridiskas personas, kuras uz Priekuļu novada pašvaldības īpašuma vai 

teritorijā esošām ēkām, ziņojumu dēļiem un citās vietās izvieto vizuālo informāciju.; 

6.1.1. fiziskām personām līdz 15 dienām  Ls 1,00; 

 6.1.2. juridiskām personām līdz 15 dienām  Ls 3,00. 

6.2. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās 

vietās nav apliekama Priekuļu novada pašvaldības iestāžu reklāma, afiša un 

sludinājumi, un juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to 

veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās 

personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas. 

6.3. Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu jānomaksā līdz to 

izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par 

nelikumīgu. 

6.4. No pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu 

tiek atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar 

komercdarbību. 

 

7.  Šie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. 
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8. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Priekuļu pagasta pašvaldības 2005.gada 

8.decembra saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Priekuļu pagasta pašvaldības nodevām”,  

Liepas pagasta pašvaldības 2007.gada 25.janvāra  saistošie noteikumi Nr.2 “Par Cēsu 

rajona Liepas pagasta pašvaldības nodevām”, Mārsnēnu pagasta padomes 2005.gada 

29.septembra saistošie noteikumi Nr. 4 “Mārsnēnu  pašvaldības nodevas”. 

 

 

 

Priekšsēdētāja                   M.Juzupa 

 

 

 

 


