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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
2011.gada 21.aprīlī

Nr.8
(21.04.2011. sēdes protokola Nr. 6.,16.§)
Precizēti 11.05.2011., sēdes prot. Nr.7.,2.§
Grozījumi 19.09.2012. ar saistošajiem noteikumiem Nr.13, sēdes prot. Nr.15.,7
Grozījumi 16.10.2013. ar saistošajiem noteikumiem Nr.20, sēdes protokols Nr. 21., 23
Grozījumi 18.06.2014. ar saistošajiem noteikumiem Nr.8, sēdes protokols Nr. 13., 11

Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta pirmo daļu,
12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, 4.punktu, 7.punktu, 9.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Mazsalacas 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.
1.2.Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Mazsalacas pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
1.3.Nodevas tiek ieskaitītas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
2. Nodeva par Mazsalacas novada domes un Mazsalacas novada pašvaldības
iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām
2.1. Nodevas objekts ir Mazsalacas novada pašvaldības vai tās iestāžu un struktūrvienību
(turpmāk tekstā -Pašvaldības) izstrādātie oficiālie dokumenti un apliecinātas to kopijas
2.2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos
dokumentus vai to kopijas
2.3. Par izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām tiek noteikti
šādi nodevu objekti un likmes:
Nodevas objekts
Likme (euro)
2.3.1. Atkārtoti domes sēžu protokola izraksti un lēmumi
1,42
2.3.2. Dokumenti no Pašvaldības arhīva:
2.3.2.1. ar iesniegumā precīzi norādītu datumu
2,85
2.3.2.2. bez iesniegumā precīzi norādīta datuma
7,11
2.3.3. Izziņas (par nekustamo īpašumu, par nodokļu parādu
1,42

neesamību, par apgrūtinājumiem, par lauksaimniecības produkcijas
ražotāja īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemes platību, par
zemes lietošanas mērķu atbilstību teritorijas plānojumam u.c)
Grozījumi, kas izdarīti ar 19.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.13, stājas
spēkā 19.10.2012.

2.3.4. Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes
2.3.5. Pašvaldības dokumentu (saistošo noteikumu, nolikumu,
noteikumu) apliecinātas kopijas, sēdes protokola izraksti
2.3.6. Citu pašvaldības dokumentu apliecinātas kopijas, izraksti
(rīkojumi, akti, sarakstes dokumenti un u.tml.)
2.3.7. Par ziņu sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra tiek iekasēta valsts
nodeva normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

2,85
2,85
1,42

Grozījumi, kas izdarīti ar 19.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.13, stājas
spēkā 19.10.2012.
Grozījumi, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20, stājas spēkā 01.01.2014.

2.4. No nodevas maksāšanas par Pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām atbrīvojami:
2.4.1. politiski represētās personas;
2.4.2. 1.un 2. grupas invalīdi;
2.4.3. personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
2.5. Pašvaldības nodeva nav jāmaksā, ja dokumenti atkārtoti jāizsniedz iestādes pieļauto
kļūdu dēļ.
2.6. Nodeva tiek iekasēta pilnā apmērā pirms Pašvaldības izstrādāto dokumentu
izsniegšanas.
2.7 Iemaksātā nodeva par Pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām ieskaitāma Pašvaldības budžetā.
2.8. Nodeva iemaksājama Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā
bankā vai kasē vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
3. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskā vietā
3.1. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
objekts ir izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana brīvdabas publiskās vietās Mazsalacas novada
pašvaldības teritorijā.
3.2. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus brīvdabas
publiskās vietās Mazsalacas novadā.
3.3. Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās Mazsalacas
novada pašvaldības teritorijā tiek noteikti šādi nodevu objekti un likmes:
Nodevas objekts
3.3.1.Par pasākumu, kas ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir
tiek piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem, par vienu diennakti :
3.3.1.1. vietēja mēroga (Vidzemes reģiona vai novada)
3.3.1.2. Latvijas mēroga
3.3.1.3. starptautiska mēroga
3.3.2.Par pasākumu, kas ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir
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Likme
euro

14,23
21,34
28,46
7,11

bezmaksas, par vienu diennakti
3.3.3. Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros
3.3.4. Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem
vienas diennakts ietvaros ar ieejas maksu
3.3.5. Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem
vienas diennakts ietvaros, ar vai bez ieejas maksas un ar reklāmas/aģitācijas
mērķi

14,23
14,23
28,46

Grozījumi, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20, stājas spēkā 01.01.2014.

3.4. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
netiek iekasēta, ja:
3.5. pasākums tiek rīkots slēgtās teritorijās (pasākums, kurš par maksu vai bez maksas nav
pieejams ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs,
turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba
pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata);
3.6. pasākumu rīko Pašvaldība;
3.7. pasākuma organizators ir valsts pārvaldes institūcija vai pašvaldības iestāde;
3.8. biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir Mazsalacas novada pašvaldības
teritorijā.
3.9. pasākuma organizators, kurš izpilda Mazsalacas novada pašvaldības pasūtījumu.
3.10.piemiņas pasākumu organizatorus, kuru sarīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis
atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības
pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.tml.) organizatorus.
3.11. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās
pilnā apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas.
3.12. Nodeva iemaksājama Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā
bankā vai kasē vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
4. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
4.1. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objekts ir tirdzniecība publiskā vietā.
4.2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas,
kuras tirgojas publiskā vietā Mazsalacas novada pašvaldības teritorijā.
4.3. Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikti šādi nodevu objekti un likmes par vienu
dienu:
Nodevas objekts
Likme
euro
4.3.1. Ielu tirdzniecība novada teritorijā ar pārtikas precēm
1,42
4.3.2. Ielu tirdzniecība novada teritorijā ar nepārtikas precēm
4,27
4.3.3. Ielu tirdzniecība novada teritorijā ar pašu ražotiem lauksaimniecības
0,71
produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem,
mājamatniecības precēm
4.3.4.Tirdzniecība tirgū vai ielu tirdzniecība publiskā pasākuma rīkošanas laikā
pašvaldības noteiktajā publiskā vietā pilsētas teritorijā
4.3.4.1. – ar pārtikas precēm
4,27
4.3.4.2. – ar nepārtikas precēm
8,54
4.3.4.3.- ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar
1,42
savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem, mājamatniecības precēm
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4.3.5. Tirdzniecība tirgū vai ielu tirdzniecība publiskā pasākuma rīkošanas laikā
pašvaldības noteiktajā publiskā vietā pagastu teritorijā
4.3.5.1. – ar pārtikas precēm
4.3.5.2. – ar nepārtikas precēm
4.3.5.3.- ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar
savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem, mājamatniecības precēm
4.3.6. Tirdzniecība publiskā pasākuma rīkošanas laikā pašvaldības noteiktajā
publiskā vietā novada teritorijā ar pārtikas precēm un ar alkoholiskajiem
dzērieniem (t.sk. alu)

2,13
4,27
0,71
14,23

Grozījumi, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20, stājas spēkā 01.01.2014.

4.4. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek piemēroti.
4.5. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasējama pilnā apjomā pirms tirdzniecības
atļaujas izsniegšanas.
4.6. Nodeva iemaksājama Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā
bankā vai kasē vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Nodevu tirdzniecības vietā var iekasēt pašvaldības
pilnvarota persona.
Grozījumi, kas izdarīti ar 18.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8, stājas spēkā 21.08.2014.

5. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisko vietu
5.1. Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisko vietu, objekts ir reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana uz
Mazsalacas novada pašvaldības teritorijā esošām ēkām, informācijas stendiem, kā arī citām tam
atvēlētām vietām.
5.2. Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisko vietu, maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras izvieto
reklāmas, afišu un sludinājumu publiskās vietās vai vietās, kas vērsta pret publisku vietu,
Mazsalacas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5.3. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisko vietu, tiek noteikti šādi nodevu objekti un likmes:
Nodevas objekts
Likme euro
5.3.1. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs vienāds vai
71,14
pārsniedz 18 m2
5.3.2. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs nepārsniedz 18 m2 35,57
5.3.3. izkārtne par vienu gadu
14,23
5.3.4. īslaicīga reklāma, sludinājums, kura eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu
1,42
mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu
5.3.5. afiša (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuras eksponēšanas laiks nepārsniedz 4,27
vienu mēnesi
5.3.6. īslaicīgas reklāmas, sludinājumu, kuru eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu 4,27
mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu izvietošana visos pašvaldības reklāmu
afišu stendos
5.3.7. afišu (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuru eksponēšanas laiks nepārsniedz
14,23
vienu mēnesi, izvietošana visos pašvaldības reklāmu afišu stendos
Grozījumi, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20, stājas spēkā 01.01.2014.
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5.4. No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
5.4.1. Valsts pārvaldes institūcijas un Pašvaldība;
5.4.2. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru sarīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis
atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības
pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u tml.) organizatorus.
5.5. Reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana publiskās vietās pašvaldības teritorijā
izvietojami tikai ar pašvaldības (pilsētā vai novadā - nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vai
pagastos- pārvaldes vadītāja) atļauju un, ja nepieciešams, pēc saskaņošanas ar būvvaldi.
5.6. Pašvaldība neuzņemas atbildību par izvietoto reklāmas stendu un izvietotās reklāmas
sabojāšanu vai citādu iznīcināšanu.
5.7. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms reklāmas, afišas vai sludinājuma izvietošanas.
5.8. Nodeva iemaksājama Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā
bankā vai kasē vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
6. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu
6.1. Nodevas par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu objekts ir pašvaldības
simbolika (ģerbonis), kas tiek izmantots reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem
mērķiem.
6.2. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura izmanto pašvaldības
simboliku. Novada un pilsētas simboliku var izmantot fiziskas vai juridiskas personas pēc
pašvaldības atļaujas saņemšanas un tikai atļaujā noteiktajā kārtībā, ko izsniedz Mazsalacas
novada pašvaldība.
6.3. Par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu tiek noteikti šādi nodevas objekti
un likmes:
Nodevas objekts
Likme euro
6.3.1. Novada un pilsētas simbolikas (ģerboņa) izmantošana reklāmā, preču 14,23
zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem gada laikā
Grozījumi, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20, stājas spēkā 01.01.2014.

6.4. Nodeva par simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no valsts pārvaldes institūcijas,
Pašvaldības un sabiedrības, kura izveidota pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai
6.5. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms atļaujas izsniegšanas.
6.6. Nodeva iemaksājama Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā
bankā vai kasē vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

Domes priekšsēdētājs

G.Zunda
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21.04.2011. SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.8
„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM MAZSLACAS NOVADĀ”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
4. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi, kuri noteica pašvaldības nodevas Mazsalacas pilsētā
ir zaudējuši spēku, bet bijušajās pagastu pašvaldībās šādi noteikumi
nebija pieņemti. Ir nepieciešamas pieņemt jaunus noteikumus par
pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā. Pašvaldības nodeva ir obligāts
maksājums pašvaldības budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko
pašvaldība ir devusi saimnieciskajai darbībai, vai par sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētiem speciāliem mērķiem,
piemēram, ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai un citiem
mērķiem.
Noteikumu projekts tika izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 10.panta pirmo daļu, 12.panta pirmo daļu. Noteikumos tiks
noteiktas pašvaldības nodevu apmēri, to samaksas kārtība un personas,
kuras tiek atbrīvotas no nodevu samaksas.
Nav attiecināms

Darbības, kuras saistītas ar nodevu iekasēšanu veiks pašvaldības
Kanceleja un Grāmatvedības nodaļa.

Domes priekšsēdētājs

G.Zunda
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