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kas stājas spēkā 01.07.2019
RUNDĀLES NOVADA DOMES

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10

„PAR NODEVĀM RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 14.pantu trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1., 4., 7.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus, ar nodevām
apliekamos objektus un nodevu likmes Rundāles novada pašvaldībā.
2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus,

kuras izvieto reklāmu, afišas vai sludinājumus pašvaldības administratīvajā teritorijā, tam
paredzētajās vietās vai kuras tirgojas publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās, kā arī par izbraukuma tirdzniecību šo
noteikumu 8.punktā ir noteiktas par vienu dienu un par vienu mēnesi. Šajos punktos noteiktās
atļaujas tiek izsniegtas uz noteiktu laiku, kuru norāda atļaujā. Nodeva tiek iekasēta
proporcionāli atļaujas derīguma termiņam.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2019 Saistošajiem noteikumiem Nr.5, kas stājas spēkā 01.07.2019)

4. Nodevas tiek iekasētas pilnā apjomā pirms pieprasītā dokumenta izsniegšanas un vēlāk netiek
atgrieztas.
5. Nodeva iemaksājama Rundāles novada domes (turpmāk – Dome) kasēs vai arī Domes
norēķinu kontā bankā.
6. Nodeva tiek ieskaitīta Domes budžetā.
II. NODEVAS OBJEKTS UN NODEVAS LIKME
7. Nodeva par izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām:
N.p.k. Ar nodevu apliekamais objekts

EUR

7.1.

Domes sēžu protokolu izraksti, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti

1.40

7.2.

Domes sēžu protokolu un citi izraksti no arhīva dokumentiem

2.50

7.3.

Arhīva dokumentu apliecinātas kopijas

0.70

7.4.

Izziņas (zemes izmantošanu, nodokļu nomaksu, zemes lietošanas
tiesībām, tirgum par produkcijas realizāciju, u.c.)

0.70

7.5.

Izziņas akcīzes nodokļa saņemšanai, par nekustamā īpašuma
apgrūtinājumiem, par atbilstību Teritoriālā plānojuma nosacījumiem

1.40

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2019 Saistošajiem noteikumiem Nr.5, kas stājas spēkā 01.07.2019)

8. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:
N.p.k.

Ar nodevu apliekamais objekts

Likme par vienu tirdzniecības vietu
EUR/dienā

EUR/mēnesī

8.1.

Pašu ražoti lauksaimniecības produkti/
pārtikas preces, ziedi, pašu izgatavoti
amatniecības izstrādājumi un mākslas
priekšmeti, kā arī savvaļas augi, ogas,
sēnes, biškopības produkcija un saldējums

2.00

35.00

8.2.

Rūpnieciski ražotas pārtikas/nepārtikas
preces, karstās uzkodas un bezalkoholiskie
dzērieni

3.50

60.00

8.3.

Alkoholiskie
izstrādājumi

dzērieni

14.00

250.00

8.4.

Grāmatas, preses izdevumi

2.00

35.00

8.5.

Sezonas preces (ziemassvētkiem paredzēti
nocirsti vai podos augoši dažādi sugu skuju

2.70

42.00

un

tabakas

2

koki, Līgo vainagi un Jāņu zāles, puķu un
dārzeņu stādi)
8.6.

Zvejas un gaļas produkti

4.00

65.00

8.7.

Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība
no
pārvietojamā
mazumtirdzniecības
punkta

5.00

80.00

8.8.

Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm,
tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2019 Saistošajiem noteikumiem Nr.5, kas stājas spēkā 01.07.2019)

9. Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās:
N.p.k. Ar nodevu apliekamais objekts
citu

EUR

9.1.

Reklāmu, afišu un
informācijas stendos

informatīvo

9.2.

Reklāmu izvietošanu publiskās vietās

materiālu

izvietošana

2.85
70.00

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2019 Saistošajiem noteikumiem Nr.5, kas stājas spēkā 01.07.2019)

10. Nodevas maksāšanas atvieglojumi:
10.1. no šajos noteikumos 7.punktā norādīto nodevu maksāšanas atbrīvojamas – politiski represētās
personas, 1., 2.grupas invalīdi, trūcīgas personas, valsts pārvaldes institūcijas un no Domes
budžeta finansējamās iestādes;
10.2. no šajos noteikumos 8.punktā norādīto nodevu maksāšanas atbrīvojami – Rundāles novadā
reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, kas tirgo pašražoto produkciju;
10.3. no šajos noteikumos 9.punktā norādīto nodevu maksāšanas atbrīvojamas – valsts pārvaldes
institūcijas, no Domes budžeta finansējamās iestādes, juridiskas personas par reklāmām,
afišām un citu informatīvo materiālu izvietošanu, kuram nav komerciāls raksturs, izņemot
politiskās partijas. Juridiskas personas, kuras organizē izklaides pasākumus, kuros nav
noteikta ieejas maksa un juridiskas personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē
par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas
komercdarbības veikšanas vietas.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Rundāles pagasta padomes 1997. gada 5. jūnija saistošos
noteikumus Nr.3 „Par Rundāles pagasta pašvaldības nodevām”.
12. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

A. Okmanis
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