LATVIJAS REPUBLIKA

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME
Lāčplēša ielā Nr.11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000020824
tālrunis 651 33655, fakss 651 52352, E-pasts: dome@jaunjelgava.lv
Norēķinu konts LV87 UNLA 0050 0206 3749 0 AS „SEB banka”, kods UNLAL2X

Daudzeses pagastā
Apstiprināti
ar Jaunjelgavas novada domes 2013. gada 31. oktobra
izbraukuma sēdes lēmumu Nr. 23§(protokols Nr.10)

Saistošie noteikumi Nr. 2013/15
„Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2010. gada 30. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 6 „Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām:”14. panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 1.,2., 4., 5., 7.un 9. punktu,
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo daļu

Izteikt 2010. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 6 pilnībā jaunā redakcijā,
dzēšot iepriekšējo Jaunjelgavas novada domē apstiprināto redakciju (apstiprināta ar
Jaunjelgavas novada domes 2010. gada 30. septembra sēdes lēmumu Nr. 7§ (protokols Nr.10).

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – Nodevas) uzlikšanas
kārtību, ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus Jaunjelgavas novadā, nodevu maksātājus,
nodevu likmes, maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no
nodevas samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Nodeva maksājam pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas.
3. Nodevas iemaksājamas Jaunjelgavas novada domes pamatbudžetā, izņemot šo
noteikumu 21. punktā norādīto gadījumu un tās izlieto saskaņā ar apstiprināto Jaunjelgavas
novada domes budžetu.
4. Šo noteikumu 21. punktā noteikto nodevu personas maksā Jaunjelgavas novada
pašvaldības aģentūrai “Nams” un attiecīgajā pagasta pārvaldē.
5. Jaunjelgavas novada pašvaldības aģentūras, iestādes, struktūrvienības un valsts
pārvaldes iestādes ir atbrīvotas no pašvaldības nodevas samaksas.

II. Nodeva par Jaunjelgavas novada pašvaldības simbolikas izmantošanu
7. Nodevas likme par Jaunjelgavas novada pašvaldības simbolikas – Jaunjelgavas novada
karoga un ģerboņa attēla izmantošanu komerciāliem mērķiem, vienam produkcijas veidam gadā:
7.1. fiziskām personām
7.2. juridiskām personām

71.14 EUR
213.43EUR

8. Jaunjelgavas novada pašvaldības simbolikas izmantošana atļauta tikai ar Jaunjelgavas
novada domes lēmumu.

III. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
9. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vienam
mēnesim:
9.1. Reklāmas izvietošana:
9.1.1. pilsētas, pagasta centrā un pie
galvenajām maģistrālēm
9.1.2. pilsētas, pagasta pārējā teritorijā
9.2. Afišas izvietošana
(līdz 30 vienībām ieskaitot)
9.3. Sludinājuma izvietošana (līdz 30
vienībām ieskaitot)

7.11 EUR
4.27 EUR
14.23 EUR
2.85 EUR

10. Nodevas likmes par reklāmas izvietošanu publiskās vietās ir noteikta par 1m2
reklāmas laukuma, uz reklāmas izvietošanas atļaujā norādīto laiku vai uz reklāmas eksponēšanas
laiku.
11. No nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu, nav apliekama juridisku personu izvietotā vizuālā
informācija, kas informē par veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota pie
attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas, kā arī valsts un pašvaldību
institūcijas.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
fiziskām un juridiskām personām
12. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu par vienu
tirdzniecības vietu.
13. Tirdzniecība Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek tikai
ar Jaunjelgavas novada domes un attiecīgās pagasta pārvaldes izsniegtu atļauju un tam norādītā
vietās.
14. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās dienā:
14.1. saldējumu no speciālām iekārtām
14.2. pašaudzētus ziedus
14.3. iepirktus ziedus
14.4. pašu izgatavotus mākslas
priekšmetus, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumus
14.5. pašu izaudzētus dārzeņus, ogas,
augļus
14.6. pašaudzētus stādus, augļu kociņus,
ogu krūmus, košumkrūmus u.c.
14.7. savvaļas augus sēnes, ogas, riekstus
14.8. bezalkoholiskos dzērienus no
speciālām iekārtām un karstas uzkodas
14.9. alu no speciālām iekārtām

1.42 EUR
0.71 EUR
4.27 EUR
1.42 EUR
1.42 EUR
1.42 EUR
1.42 EUR
2.85 EUR
14.23 EUR

15. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos, izbraukuma tirdzniecības
vietās dienā, tirgojot sekojošas preces:
15.1. pašu saražoto lauksaimniecības
produkciju
15.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces
15.3. alu un citus alkoholisko dzērienus
15.4. tabakas izstrādājumus
15.5. sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi
15.6. pašaudzētus stādus
15.7. sīkdzīvniekus
15.8. rūpnieciski ražotas preces
15.9. loterijas biļetes
15.10. pašu izgatavotus mākslas
priekšmetus, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumus

4.27 EUR
5.69 EUR
21.34 EUR
21.34 EUR
7.11 EUR
4.27 EUR
4.27 EUR
7.11 EUR
7.11 EUR
4.27 EUR

16. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm – 2.85 EUR/ dienā.
17. Pašvaldība iestādes iekasē nodevu par tirdzniecību publiskās vietās no fiziskām un
juridiskām personām, ja pašvaldības iestāde ir gadatirgus vai izbraukuma tirdzniecības
organizētājs. Iekasētās nodevas pašvaldības iestāde iemaksā Jaunjelgavas novada domes
pamatbudžetā 5 (piecu) darba dienu laikā no nodevas iekasēšanas dienas.
18. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm,
tad nodevas apmērs tiek noteikta pēc aukstākās nodevu maksas likmes.
19. Nodevu par tirdzniecību uz ielas un citās publiskās vietās nemaksā personas, kuras ar
tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks,
kafejnīca, bārs, speciāli iekārtota tirdzniecības vieta), kā arī slēgtās vai atklātās vietās, kuras
atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.
20. No nodevas atbrīvo I. un II. grupas invalīdus, trūcīgas personas un personas, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvā teritorija, kuras tirgo
pašaudzētu, pašizgatavotu vai savvaļā savāktu produkciju.

IV. Nodeva par suņu turēšanu
21. Nodevas likme par suņa turēšanu, kurš vecāks par 3 mēnešiem, gadā – 4.27 EUR.
22. No nodevas samaksas atbrīvo redzes invalīdus, I. grupas invalīdus un viendzīvokļa
individuālo dzīvojamo māju īpašniekus.
23. Nodeva par 50% samazināma sterilizēto suņu īpašniekiem, II. grupas invalīdiem,
vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem ir maza izmēra suņi (skausta augstums
nepārsniedz 30 cm).
24. Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēšanas nodevas, izmantojami suņu reģistrācijas
organizēšanai, suņu pastaigu laukumu Jaunjelgavas pilsētā un citiem ar šo dzīvnieku turēšanu
saistītajiem izdevumiem, saskaņā ar pašvaldības aģentūras “Nams” un novada pagastu pārvalžu
apstiprināto budžeta tāmi.

V. Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju
saņemšanu
25. Nodevas likmes par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju
saņemšanu par vienu vienību:

25.1. par Dzimtsarakstu nodaļas arhīva
izziņu un izrakstu (arī izziņu par
reģistra neesamību arhīvā)
25.2. par izziņu par nekustāmā īpašuma
apgrūtinājumiem
25.3. par izziņu par nekustāmo īpašumu
iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā
25.4. par izziņu par nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķi
25.5. par izziņu par nepilsoņa tiesībām
iegūt īpašumā zemi
25.6. par atkārtotu dzīvesvietas izziņu
26.7. par izziņu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu
25.8. par izziņu no pašvaldības arhīva:
25.8.1. ja norādīti precīzi dati
25.8.2. pozitīva izziņa, ja nav norādīti
dati
25.8.3. negatīva izziņa, ja nav norādīti
dati
25.9. par citām izziņām
25.10. par atkārtotu domes sēžu
protokolu izrakstu vai to apliecinātu
kopiju izsniegšanu
25.11. par koku ciršanas atļauju
25.12. par rakšanas darbu atļauju (rokot
dziļāk par 0.3 m)
25.13. par rakšanas darbu atļaujas
termiņa pagarinājumu (rokot dziļāk par
0.3 m)
25.14. par apliecinātām kopijām no
teritorijas plānojuma vai
detālplānojuma:
25.14.1. A4/1 lpp.
25.14.2. A3/1 lpp.
25.15. par arhīva izziņu no kapsētu
reģistriem

2.85 EUR
2.85 EUR
2.85 EUR
2.85 EUR
2.85 EUR
1.42 EUR
7.11 EUR
1.42 EUR
2.85 EUR
2.85 EUR
1.42 EUR
4.27 EUR
2.85 EUR
7.11 EUR
4.27 EUR

0.71 EUR
1.14 EUR
2.85 EUR

26. No nodevas samaksas atbrīvo:
26.1. I. un II. grupas invalīdus un trūcīgās personas;
26.2. pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijas.

VI. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
27. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās:
27.1. par vienu pasākumu dienā
27.1.2. par katru nākamā pasākuma
dienu

21.34 EUR
7.11 EUR

27.2. par atrakciju rīkošanu (viens
pasākums) dienā
27.2.1. par katru nākamo atrakciju
pasākuma dienu

14.23 EUR
4.27 EUR

28. No nodevas atbrīvo:
28.1. sporta pasākumu organizētājus;
28.2. nekomerciālu kultūras pasākumu organizētājus;
28.3. labdarības pasākumu organizētājus;
28.4. piemiņas pasākumu organizētājus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids atbilst
piemiņas dienas raksturam.

IX. Noslēguma jautājumi
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Domes priekšsēdētājs

G. Libeks

