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Aktuālā redakcija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Daugavpilī
2013.gada 31.oktobrī

Nr. 38
1
Protokols Nr. 28., 1.&, lēmums Nr.1110
Precizēti ar Daugavpils novada domes
2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.1307
(protokols Nr.31., 60.&)

Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo
daļu, 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4.,
7., 9. un 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības nodevu (turpmāk –
nodevas) uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, to
personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas
atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību.
2. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Daugavpils
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
II. Nodeva par Daugavpils novada domes un Daugavpils novada pašvaldības
iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām
3. Nodevas par Daugavpils novada domes (turpmāk – Dome) un Daugavpils novada
pašvaldības iestāžu (turpmāk - Iestāde) izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
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apliecinātām to kopijām objekts ir Domes un Iestādes izsniegtie oficiālie dokumenti un
apliecinātas to kopijas.
4. Nodevas par Domes un Iestādes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām
to kopijām maksātāji – juridiskas, fiziskas personas, kas saņem Domes un Iestādes
izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.
5. Par Domes, Iestādes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām
noteiktas šādas nodevas likmes:
Nodevas objekts
Likme (euro)
5.1. Domes, Iestādes lēmuma punkta izraksta ar/bez pielikumu/a
1,00
atkārtota izdošana
5.2. Domes, Iestādes lēmuma izraksta ar/bez pielikumu/a atkārtota
3,00
izdošana
5.3. dokumentu no Domes, Iestādes arhīva izdošana:
5.3.1. ar iesniegumā precīzi norādītu datumu
3,00
5.3.2. bez iesniegumā precīzi norādīta datuma
7,00
5.4. izziņu par nekustamo īpašumu, par nodokļu parādu neesamību,
2,00
par apgrūtinājumiem, par lauksaimniecības produkcijas ražotāja
īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemes platību, par zemes
lietošanas mērķu atbilstību teritorijas plānojumam, par piekrišanu
zemes iegūšanai īpašumā izdošanu
5.5. raksturojumi, rekomendācijas
4,00
5.6. citu Domes, Iestādes dokumentu, atkārtotu dokumentu kopiju
4,00
izsniegšana (rīkojumu, aktu, sarakstes dokumentu un u.tml.)
5.7. par apliecinātām kopijām no Daugavpils novada teritorijas
plānojuma:
5.7.1. A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
3,00
izmantošanu (fiziskām personām)
5.7.2. A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
6,00
izmantošanu (juridiskām personām)
5.7.3. A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
4,00
izmantošanu (fiziskām personām)
5.7.4. A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
7,00
izmantošanu (juridiskām personām)
5.7.5. A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
9,00
izmantošanu (fiziskām personām)
5.7.6. A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
12,00
izmantošanu (juridiskām personām)
5.7.7. A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
14,00
izmantošanu (fiziskām personām)
5.7.8. A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
17,00
izmantošanu (juridiskām personām)
5.7.9. B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
16,00
izmantošanu (fiziskām personām)
5.7.10. B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto
19,00
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izmantošanu (juridiskām personām)
6. No nodevas maksāšanas par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām atbrīvojami:
6.1. politiski represētās personas;
6.2. personas ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti;
6.3. trūcīgas personas;
6.4. Domes struktūrvienības, Iestādes, valsts pārvaldes institūcijas.
7. Nodeva tiek iekasēta pilnā apmērā pirms Domes, Iestādes izstrādāto dokumentu
izsniegšanas.
8. Iemaksātā nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām ieskaitāma Domes, Iestādes budžetā.
9. Nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to
kopijām iemaksājama Iestādes kasē vai Domes, Iestādes kontā bankā.
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
10. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
objekts ir izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana brīvdabas publiskās vietās Daugavpils
novada pašvaldības teritorijā.
11. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus
brīvdabas publiskās vietās Daugavpils novadā.
12. Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās Daugavpils
novada pašvaldības teritorijā tiek noteiktas šādas nodevas likmes:
Nodevas objekts
Likme (euro)
12.1. ja pasākums ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus
un ir piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem:
12.1.1. vietēja mēroga (Latgales reģiona vai novada)
14,00
12.1.2. Latvijas mēroga
21,00
12.1.3. starptautiska mēroga
28,00
12.2. ja pasākums ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus
7,00
un ir bezmaksas
12.3. par atrakcijām vienas diennakts ietvaros
14,00
12.4. par atrakcijām vienas diennakts ietvaros, ja atrakciju skaits
43,00
pārsniedz 5 vienības
12.5. par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām,
14,00
u.tml. pasākumiem vienas diennakts ietvaros ar ieejas maksu
12.6. par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām,
28,00
u.tml. pasākumiem vienas diennakts ietvaros, ar vai bez ieejas
maksas un ar reklāmas/aģitācijas mērķi
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12.7. uguņošanas, salūti

28,00

13. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās netiek
iekasēta, ja:
13.1. pasākums tiek rīkots slēgtās teritorijās vai sporta bāzēs;
13.2. pasākumu rīko Dome vai tās finansēta institūcija;
13.3. pasākuma organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde;
13.4. biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir Daugavpils novada pašvaldības
teritorijā;
13.5. pasākuma organizators, kurš izpilda Daugavpils novada pašvaldības pasūtījumu.
14. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās pilnā
apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas.
15. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
16. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
ieskaita pašvaldības budžetā.
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
17. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objekts ir tirdzniecība publiskā vietā.
18. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas,
kuras tirgojas publiskā vietā Daugavpils novada pašvaldības teritorijā.
19. Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteiktas šādas nodevas likmes:
Nodevas objekts
Likme (euro)
19.1. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības
1,00
produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām,
sēnēm, riekstiem
19.2. tirdzniecība ar nepārtikas precēm
4,00
19.3. tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez alkohola)
7,10
19.4. tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar alkoholu)
14,00
19.5. tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktajā publiskā
4,00
vietā
19.6. izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā
10,00
19.7. tirdzniecība no autoveikaliem
14,00
20. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek piemēroti.
21. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasējama pilnā apjomā pirms tirdzniecības
atļaujas izsniegšanas.
22. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
23. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās ieskaita pašvaldības budžetā.
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V. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās
24. Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās objekts ir
reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana uz Daugavpils novada pašvaldības teritorijā
esošām ēkām, informācijas stendiem, kā arī citām tam atvēlētām vietām.
25. Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās maksātāji ir
juridiskas un fiziskas personas, kuras izvieto reklāmas, afišu un sludinājumu publiskās
vietās vai vietās, kas vērsta pret publisku vietu Daugavpils novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
26. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās tiek noteiktas šādas
nodevas likmes:
Nodevas objekts
Likme (euro)
26.1. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs vienāds
71,00
vai pārsniedz 18 m2
26.2. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs
36,00
2
nepārsniedz 18 m
26.3. izkārtne par vienu gadu
14,00
26.4. īslaicīga reklāma, sludinājums, kura eksponēšanas laiks
2,00
nepārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu
26.5. afiša (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuras eksponēšanas laiks
4,00
nepārsniedz vienu mēnesi
26.6. īslaicīgas reklāmas, sludinājumu, kuru eksponēšanas laiks
43,00
nepārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu
izvietošana visos pašvaldības reklāmu afišu stendos
26.7. afišu (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuru eksponēšanas laiks
71,00
nepārsniedz vienu mēnesi, izvietošana visos pašvaldības reklāmu
afišu stendos
27. No nodevas maksāšanas reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
atbrīvojamas juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par to veikto
darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības
veikšanas vietas.
28. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās iekasējama
pirms reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanas.
29. Nodeva iemaksājama Iestādes kasē vai Iestādes kontā bankā.
30. Ja īslaicīga reklāma, sludinājumi, afišas tiks izvietoti visos pašvaldības reklāmu afišu
stendos, nodeva iemaksājama Domes kontā bankā.
31. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās ieskaitāma
Domes, Iestādes budžetā.

6

VI. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
32. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu objekts ir būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo
dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas
darbības.
33. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātājs ir juridiskas un fiziskas personas, kuras
ierosina būvniecību.
34. Par būvatļaujas saņemšanu tiek noteiktas šādas nodevas likmes:
Nodevas objekts
Likme (euro)
fiziskām
juridiskām
personām
personām
34.1. individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvojamo
43,00
86,00
mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
34.2. dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saimniecības ēku
28,00
56,00
jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
34.3. pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei,
36,00
72,00
restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai
34.4.
daudzdzīvokļu,
dzīvojamo
māju
jaunbūvei,
57,00
114,00
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
34.5. individuālo māju sadale
57,00
114,00
34.6. sabiedriskās un darījumu ēkas un būves
85,00
142,00
34.7. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība
142,00
34.8. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām
21,00
85,00
paredzēto ceļu būvniecība
34.9. ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) būves un
57,00
114,00
ēkas
34.10. enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām neattiecas
43,00
142,00
specializēto būvatļauju izsniegšana
34.11. inženiertīklu izbūve, inženierbūve, logi
28,00
85,00
34.12. ēku nojaukšanas atļauja
21,00
85,00
34.13. ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība un
28,00
171,00
rekonstrukcija
34.14. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves
36,00
142,00
nodrošināšanas būvju būvniecībai
35. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā
nodeva par būvatļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.
36. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu netiek iekasēta no Iestādēm un struktūrvienībām.
37. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
38. Nodevu par būvatļaujas saņemšanu ieskaitāma pašvaldības budžetā.
VII. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu
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39. Nodevas par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu objekts ir Daugavpils novada
simbolikas vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem
komerciāliem mērķiem.
40. Nodevas par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu maksātāji ir juridiskas un
fiziskas personas, kuras izmanto Daugavpils novada simboliku reklāmā, preču zīmēs,
atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un
ražošanā, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi
suvenīri un sadzīves priekšmeti), pasākumos vai citiem komerciāliem mērķiem.
41. Par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu tiek noteiktas šādas nodevas likmes:
Nodevas objekts

Likme (euro)

41.1. simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā
vai citiem komerciāliem mērķiem līdz 100 eksemplāriem

10,00

41.2. simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā
vai citiem komerciāliem mērķiem virs 100 eksemplāriem

21,00

41.3. simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstāvīgi
gada laikā

43,00

42. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no Iestādes un
kapitālsabiedrības, kur 51% un vairāk daļas pieder Domei.
43. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu iekasējama pilnā apjomā pirms
atļaujas izsniegšanas.
44. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
45. Nodevu par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu ieskaita pašvaldības budžetā.
VIII. Noslēguma jautājumi
46. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, tie publicējami Daugavpils novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un izliekami Daugavpils
novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.
47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šādi Daugavpils novada
domes saistošie noteikumi:
47.1. 2010.gada 11.februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Par Daugavpils novada pašvaldības
nodevām”;
47.2. 2011.gada 12.maija saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Daugavpils novada domes
2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils novada pašvaldības
nodevām””.

