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Apstiprināti:  
ar Pārgaujas novada domes   

29.11.2013. lēmumu (protokols Nr.15, 1.§)   
  

Precizēti:  
ar Pārgaujas novada domes  23.01.2014. 

lēmumu (protokols Nr.1,23.§)  
  

Publicēti Pārgaujas novada pašvaldības  
informatīvajā  izdevumā  „Pārgaujas novada  vēstis” Nr. 54,   

2014. gada 29.janvārī  
  

  

  

Saistošie noteikumi Nr.25  

Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu  un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu,   

izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās 

  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās  
daļas 15. punktu,  

 likuma „Par nodokļiem un nodevām”   
12. panta pirmās daļas 1.,  2., 4.  un  9. punktiem  

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7.punktu 
   
 

Ar grozījumiem:  

▪  23.02.2017. saistošie noteikumi Nr.2 “Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 

2013.gada 29.novambra Saistošajos noteikumos Nr.25 “Nodevas par Pārgaujas novada 
pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, 
simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību 
publiskajās vietās”” [stājas spēkā 31.03.2017.]. 

 

  
  

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Pārgaujas novada pašvaldības (turpmāk 
- Pašvaldība)  administratīvajā teritorijā noteiktās nodevas, likmes, to atvieglojumus un 
maksāšanas kārtību.  

2. Pašvaldības nodevu objekti ir:  

2.1. Pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana;  

2.2. Pašvaldības simbolikas izmantošana;  



2.3. tirdzniecība publiskajās vietās;  

2.4. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošana publiskās vietās.  

3. Nodeva euro pilnā apjomā tiek iekasēta no personas pirms dokumentu saņemšanas,  
pašvaldības simbolikas izmantošanas, pirms izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanas 
un pirms tirdzniecības publiskajās vietās, un tiek ieskaitīta Pašvaldības budžetā.  

4. Personas var norēķināties par Noteikumu 2.punktā noteiktajiem nodevu objektiem, veicot 
bezskaidras naudas norēķinu Pašvaldības norādītajā bankas kontā vai skaidrā naudā 
Pašvaldības administratīvā centra kasē, Raiskuma vai Straupes pagastu pārvalžu kasēs, 
saņemot kvīti par nodevas samaksu.  

  

II. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu  

5. Noteikt nodevas šādiem Pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām 
to kopijām:   

5.1.  
atkārtoti izsniegti Pārgaujas 

protokola izraksti, rīkojumi  

novada  domes  lēmumi,  1,40 euro par 

eks.  

5.2.  apliecināta Pašvaldības izstrādāta dokumenta kopija   0,14 euro par 

lpp.  

5.3.  dokumenti no Pašvaldības, dzimtsarakstu nodaļas arhīva  2,80 euro par 

lpp.  

5.4.  jebkura cita satura Pašvaldības izziņa vai dokuments  1,40 euro  

5.5.  raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes  7,00 euro  

5.6.  Pašvaldības saskaņojums par būvniecības tehnisko projektu  5,00 euro  

5.7.  koku ciršanas atļaujas izsniegšana  3,00 euro  

5.8.  izziņa par nepilsoņa tiesībām iegūt īpašumā zemi  7,00 euro  

 5.9. Pašvaldības saskaņojums par reklāmu vai reklāmas objektu 
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā.  

5,00 euro 

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 23.02.2017.  saistošajiem noteikumiem Nr.2, kas stājas spēkā 31.03.2017.)  
 

6. No nodevas samaksas atbrīvojami Pašvaldības kapitālsabiedrības, iestādes un uzņēmēji, kuri 
pilda tās pasūtījumu, politiski represētas personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, 
vientuļie pensionāri, kā arī trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), ja izziņa 
nepieciešama sociālās palīdzības vai materiālā pabalsta saņemšanai, uzturlīdzekļu piedziņai, 
pensijas saņemšanai.  

7. Pārgaujas novada domes pirmreizējie lēmumi, to izraksti, protokola izraksti, rīkojumi 
jautājuma izskatīšanā iesaistītajām personām izsniedzami bez maksas.   

  

III. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu  

8. Pašvaldības simboliku atļauts izmantot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kopdarbību 
(kooperatīvo) sabiedrību, sabiedrisko organizāciju un privātpersonu atribūtikas, suvenīru, 
rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. preču noformēšanā.  

9. Noteikt nodevu par Pašvaldības simbolikas izmantošanu 7,10 euro, masu informācijas 
līdzekļos par vienu izmantošanas reizi 35,50 euro.   

10. Par Pašvaldības simbolikas izmantošanu tiek izsniegta rakstveida atļauja.  

11. No nodevas par Pašvaldības simbolikas izmantošanu atbrīvojamas Pašvaldības iestādes, 
uzņēmumi un struktūrvienības.  

  



IV. Nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās  

12. Noteikt sekojošu nodevu par tirdzniecību publiskajās vietās:    

12.1.  Pārtikas un/vai nepārtikas preču izbraukuma 
tirdzniecība:  

  

12.1.1. vienā  no Pašvaldības pagasta teritorijām  5,00 euro dienā vai  

15,00 euro mēnesī   

12.1.2. divās no Pašvaldības pagasta teritorijām  10,00 euro dienā vai  

30,00 euro mēnesī  

12.1.3. visā Pašvaldības administratīvajā teritorijā  15,00 euro  dienā vai  

45,00 euro mēnesī  

12.2.  Izbraukuma tirdzniecība Pašvaldības administratīvajā  

teritorijā izklaides un kultūras pasākumos, ja:    

12.2.1. pasākuma organizētājs ir Pašvaldība  15,00 euro pasākums  

12.2.2. pasākuma organizētājs nav Pašvaldība  70,00 euro pasākums  

13. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā var notikt tikai ar Pašvaldības izsniegtu atļauju 
un tam norādītajās vietās un laikos.  

  

  V. Nodeva par izklaides un svētku pasākumu sarīkošanu publiskajās vietās  

14. Noteikt nodevu 60,00 euro par izklaides un svētku komerciālu pasākuma sarīkošanu publiskajās 
vietās, ja pasākuma apmeklēju skaits paredzēts virs  500 cilvēkiem.   

15. No Noteikumu 14.punktā noteiktās Pašvaldības nodevas atbrīvojami:  

15.1. organizētāji, kuri pilda Pašvaldības pasūtījumu;  

15.2. nekomerciāla rakstura pasākumu (piemiņas pasākumu un labdarības pasākumu ar 
ziedojumiem) publiskās vietās rīkotāji.  

 

V1. Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā 

 

151. Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā: 

151.1. Nodeva par Reklāmu vai reklāmas objektu, kuru plānots izlikt 
pašvaldībai piederošā vai valdījumā esošā īpašumā  

70,00 euro/gadā 
 
 

151.2 Nodeva par Reklāmu vai reklāmas objektu, kuru plānots izlikt 
pašvaldībai piederošā vai valdījumā esošā īpašumā  

10.00 
euro/mēnesī 

151.3. Īslaicīga reklāma Pašvaldības izvietotajā reklāmas stendā 10,00 euro/mēnesī 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 23.02.2017.  saistošajiem noteikumiem Nr.2, kas stājas spēkā 31.03.2017.)  

  

VI. Noslēguma jautājumi  

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos  spēku zaudē ar Pārgaujas novada domes 2009.gada 
19.novembra saistošie noteikumi Nr.10 „Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša 
rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās”.  

  

 Domes priekšsēdētājs                                                                                            Hardijs VENTS  

   
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS  

  

Saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto 
oficiālo dokumentu  un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu,  
izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās”  

  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz  likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4. un 9.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to 
apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu 
maksāšanas.   
Noteikumi precizēti, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 20.12.2013. vēstulē Nr.18-6/12511 „Par 

saistošajiem noteikumiem”  sniegtās norādes.    

2. Īss projekta satura 

izklāsts  

Saistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības nodevas par 

pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu, pašvaldības simbolikas izmantošanu, tirdzniecību 

publiskajās vietās, izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu 

publiskās vietās, kā arī  nodevu atvieglojumus un maksāšanas kārtību. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”45.panta 

kārtībā, proti, nākamajā dienā  pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.  

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot 

saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma 

rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu .  

4.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Projekts ietekmē tās privātpersonas, kuras vēlas saņemt Pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopijas,  izmantot 
pašvaldības simboliku,  veikt  tirdzniecību publiskajās vietās un rīkot 
izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās.  
No līdz šim noteiktās kārtības - saistošo noteikumu ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi būtiski  nemainās.  

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var vērsties 

Pārgaujas novada pašvaldībā. Piedāvātais regulējums pastāvošo 

administratīvo procedūru nemainīs.   

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Saistošo noteikumu izstrādes  procesā konsultācijas ar privātpersonām 
nav notikušas.  
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas tiks ievietoti Pārgaujas 

novada pašvaldības mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv un publicēti 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pārgaujas novada vēstis”.  

  

  

 Domes priekšsēdētājs                Hardijs VENTS  

  


