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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Alsungā 

2017.gada 24.augustā                                                                                                                                      Nr.6/2017  
 

Par Alsungas novada pašvaldības nodevām 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 15.punktu;,  

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu  
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480  

"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"  

12.punkta pirmās daļas 1., 4. ,10.punktu un 16.1 punktu 

 
 

I. Vispārīgais  jautājums 
 

1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus un ar nodevām apliekamos objektus 
Alsungas novadā. 
 

II. Nodevas objekti un likmes 
 
2. Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu: 

Nr. p. k. Nodevas objekts Nodevas likme (euro) 

2.1. apliecināti domes lēmumu un protokolu izraksti un kopijas (izņemot par 
pirmreizēju lēmuma izsniegšanu personām, par kurām lēmums 
pieņemts)  

1,40 

2.2. izziņa no nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju uzskaites reģistra: 
3.2.1. fiziskām personām, 
3.2.2. juridiskām personām 

 
 
2,85 
5,70 

2.3. Arhīva izziņas, izraksta izsniegšana no Alsungas novada domes arhīva:  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png


3.3.1. ar precīzi norādītiem datiem 
3.3.2. bez precīzi norādītiem datiem  

 
5,70 
7,10 

2.4.  rekomendācijas un raksturojumi 2,85 

2.5.  izziņa par iecerētās darbības nekustamajā īpašumā atbilstību teritorijas 
plānojumam 

2,85 

2.6. citi domes dokumenti 0,50 (par 1 lpp.); 

 
3. Nodeva personām par ielu tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos pašvaldības noteiktajās 
publiskajās vietās: 

Nr. p. k. Nodevas objekts Nodevas likme dienā 
(euro) 

 3.1.. Ielu tirdzniecība: 
4.1.1. pašu ražotai lauksaimniecības produkcijai; 
4.1 2. izmantošanai pārtikā paredzētiem augkopības, lopkopības un 
svaigiem zvejas produktiem nelielos apjomos;  
4.1.3. grieztajiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumuiem, 
Ziemassvētkiem paredzētajiem nocirstajiem vai podos augošajiem 
dažādu sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem un 
sēklam; 
4.1.4. augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīvo koku un krūmu 
stādiem; 
4.1.5. mājas apstākļos ražotajiem pārtikas produktiem no pašu ražotās 
lauksaimniecības produkcijas; 
4.1.6. savvaļas ogām, riekstiem, sēnēm, ziediem un meža 
reproduktīvam materiālam; 
4.1.7. pašu iegūtiem zvejas produktiem un medījamo dzīvnieku gaļai 
nelielos apjomos; 
4.1.8. pašu izgatavotiem daiļamatniecības izstrādājumiem; 
4.1.9. lauksaimniecības un mājas dzīvnieku tirdzniecībai, saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām; 
4.1.10. lietotu personīgo mantu tirdzniecībai, 
4.1.11. citām precēm. 

 
0,75 
0,75 
 
0,75 
 
 
 
0,75 
 
0,75 
 
0,75 
 
0,75 
 
0,75 
0,75 
 
0,75 
1,50 

3.2. Tirdzniecība no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem un 
tirdzniecība gadatirgos: 
4.2.1. ar 4.1.1. līdz 4.1.10. punktā noteiktām precēm, 
4.2.2. ar Latvijā rūpnieciski ražotām pārtikas precēm un nepārtikas 
precēm juridiskām personām un individuālā darba veicējiem, 
4.2.3. ar importētām pārtikas un nepārtikas precēm juridiskām 
personām un individuālā darba veicējiem, 
4.2.4. ar alkoholiskiem dzērieniem izbraukumos sabiedrisku pasākumu 
norises vietās 

 
 
0,75 
1,50 
 
2,00 
 
20,00 
 

 
4. Nodeva personām, kuras uz vietējās pašvaldības teritorijā esošām būvēm vai zemes, kā arī citās tam atvēlētās 
vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu: 

Nr. p. k. Nodevas objekts Nodevas likme (euro) 

4.1. vienas informācijas vietas izmantošana dienā uz pašvaldības stenda:  
5.1.1. formāts A6 
5.1.2. formāts A5 
5.1.3. formāts A4, 
5.1.4. formāts A3, 
5.1.5. formāts A2, 
5.1.6. formāts A1  

 
 
0,10 
0,20 
0,40 
0,80 
1,60 
3,20 



4..2. par reklāmas, reklāmas objektu, afišu un sludinājuma izvietošanu ārpus 
pašvaldības stendiem publiskās vietās vai vietās, kas vērsta pret 
publisku vietu  

20,00 

 
III. Nodevas maksātāji, maksāšanas kārtība un maksāšanas atvieglojumi 

 
5. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt pašvaldības atļauju vai 
pakalpojumu šajos noteikumos noteiktā kārtībā.  
6. Pašvaldības nodeva maksājama pirms pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas.  

7. No pašvaldības nodevas maksāšanas atbrīvojami: 
7.1 no nodevas par pašvaldības domes izstrādātiem oficiāliem dokumentiem – valsts pārvaldes institūcijas, novada 
trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar I. un II. invaliditātes grupu; 
7.2 no nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu: 

7.2.1. valsts vai pašvaldību iestādes vai privātas fiziskas vai juridiskas personas par tādas izkārtnes izvietošanu, 
kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā 
attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par iestādes 
vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, 
kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi), 
7.2.2. biedrības un nodibinājumi par uz sabiedrības labumu vērstu pasākumu reklamēšanu,  
7.2.3. Alsungas novada iedzīvotāji par sludinājumiem, kas nepārsniedz A5 formātu, ja to saturs ir pakalpojumu 
piedāvājums, darba meklēšana vai piedāvāšana, personīgo mantu pārdošana, paša ražotas vai audzētas 
produkcijas pārdošana nelielos apjomos, pazudušu mantu vai dzīvnieku meklēšana, mājdzīvnieku tirdzniecība. 
7.2.3. nekomerciāla rakstura reklāma: 

7.2.3.1. reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem, 
7.2.3.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma, 
7.2.3.3. informācija un reklāma par dabas un valsts aizsardzību, 
7.2.3.4. informācija par kultūrvēsturisko mantojumu, 
7.2.3.5. informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem, 
7.2.3.6. informācija un reklāma par sporta pasākumiem, 
7.2.3.7. informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem; 

7.3. no nodevas par ielu tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos pašvaldības noteiktajās 
publiskajās vietās - Alsungas novadā reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, 
7.4. iestādes, kuras tiek finansētas no Alsungas novada pašvaldības budžeta; 
7.5. bezdarbnieki par Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniedzamiem dokumentiem. 

8. Pašvaldības nodeva iemaksājama Alsungas novada domes kasē vai pārskaitot Alsungas novada domes kontos. 
9. Šajos Noteikumos paredzētos pašvaldības nodevu maksājumus kontrolē un reģistrē kasiere, iereģistrējot attiecīgos 
maksājumus nodevu reģistrācijas žurnālā. 
 

IV. Noslēguma jautājumi 
 
10. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Alsungas novada ziņas”. 
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 9/2009 “Nodeva 
par Alsungas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”. 

 
 
Priekšsēdētāja   D.Kalniņa 
 
  



 


