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Kandavā 

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē

2010.gada 30.decembrī 
(protokols Nr. 12  2.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.25
„Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā”

Izdoti  saskaņā  ar  likuma  „Par 
pašvaldībām”  14.panta  trešo  daļu,  
likuma  „Par  nodokļiem  un 
nodevām” 
10.panta trešo daļu,12.panta pirmās 
daļas  1.,  2.,4.,  7.,  9.,  10.punktu  un 
Ministru  kabineta  2005.gada 
28.jūnija  noteikumu  Nr.480 
„Noteikumi  par  kārtību,  kādā 
pašvaldības  var  uzlikt  pašvaldību 
nodevas”3.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Kandavas novada domes saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā”, 
turpmāk tekstā – noteikumi, nosaka Kandavas novada pašvaldības  nodevu objektus, likmes, 
nodevu  maksāšanas  kārtību  un  nodevu  maksātāju  kategorijas,  kuras  atbrīvotas  no  nodevu 
samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Noteikumi tiek piemēroti visā Kandavas novada pašvaldības teritorijā juridiskām un fizikām 
personām.

II  Pašvaldības nodevas, to likmes, maksāšanas kārtība un nodevu maksātāju 
kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi

3.Kandavas  novada dome (turpmāk  tekstā  -  dome)  nosaka pašvaldības  nodevas  Kandavas 
novadā.

4.Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:

Nodevas objekts Likme Ls/viens 
eksemplārs

4.1.Pirmreizēji  Domes  lēmumi,  to  izraksti,  protokola  izraksti  
(adresātam)

  bez maksas

4.2.Atkārtoti  izsniegti  domes  lēmumi  un  rīkojumu  apliecinātas 
kopijas:
             4.2.1.fiziskām personām 
             4.2.2.juridiskām personām 

  

1,00 
3,00

4.3. Izziņas (par deklarēto un faktisko  dzīves vietu, ģimenes sastāvu, 
par  zemes  izmantošanu,  nodokļu  nomaksu,  par  zemes  lietošanas 

0,50



tiesībām, tirgum par  produkcijas realizāciju  u.c.  vienkāršāka satura 
izziņas)
4.4.Izziņas  akcīzes  nodokļa  saņemšanai,  par  nekustamā  īpašuma 
apgrūtinājumiem, par atbilstību Teritoriālā plānojuma  nosacījumiem, 
būvvaldes izziņas u.c.

 2,00

4.5. Raksturojumi, rekomendācijas 2,00
4.6. Izziņas vai izraksti no domes arhīva dokumentiem 2,00
4.7. Citi domes izstrādāti dokumenti 2,00
4.8.Civilstāvokļa akta reģistrācijas apstiprinoša izziņa vai izraksts no 
reģistra:
      4.8.1.ja zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no 
arhīva);
      4.8.2.ja nav zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta 
(no arhīva) 

2,00

3,00

4.9. Nekustamā īpašuma apliecinošie dokumenti:
       4.9.1.izziņa un pielikums par nekustamā īpašuma piederību:
                4.9.1.1. fiziskām personām 
                4.9.1.2. juridiskām personām 

2,00
5,00

4.10.Pieņemšanas  komisijas  akts  par  objekta  pieņemšanu 
ekspluatācijā:
       4.10.1.  fiziskām personām,  izņemot,  par   4.10.1.1.  punktā 
minētiem objektiem; 
              4.10.1.1. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana,  t.sk.ar 
funkcijas maiņu, ēku fasāžu renovācija; 
       4.10.2.juridiskām personām,  izņemot  par  4.10.2.1.,4.10.2.2., 

4.10.2.3.  un  4.10.2.4.punktā  minētiem  objektiem: 
4.10.2.1.dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana, t.sk. ar funkcijas 
maiņu, ēku fasāžu renovācijai: 

                   4.1.10.2.2. inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija; 
                   4.1.10.2.3. teritorijas labiekārtošana, žoga izbūve; 
                   4.1.10.2.4. ēku vai būvju nojaukšana

20,00 

10,00

50,00

20,00
20,00 
20,00 
10,00 

4.11.Agrāk  pieņemtā  būvobjekta  pieņemšanas  komisijas  akta 
apliecinātas kopijas:
           4.12.1. fiziskām personām; 
           4.12.2. juridiskām personām 

1,00
5,00

4.12. Atļaujas (orderi) darbu izpildei pilsētas teritorijā:
           4.12.1. fiziskām personām;
           4.12.2. juridiskām personām 

3,00
6,00

4.13. Izziņas par nodokļu parādu neesamību Kandavas novada domes 
budžetā  (izņemot  nekustamā  īpašuma  nostiprināšanai 
Zemesgrāmatā):
           4.13.1. fiziskām personām;
           4.13.2. juridiskām personām 

1,00
2,00

4.14.  Noteikumu  4.punktā  noteiktās  nodevas  maksāšanas  kārtība  un  nodevu  maksātāju 
kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi ir:

4.14.1.nodevas  maksātāji  ir  fiziskas  un  juridiskas  personas,  kuras  saņem  attiecīgos 
dokumentus;

4.14.2.nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas. Nodevu iekasē 
Kandavas novada domes darbinieks, kas izsniedz dokumentu;

4.14.3.no nodevas  tiek atbrīvotas:
4.14.3.1. valsts pārvaldes institūcijas;
4.14.3.2. trūcīgās personas;
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4.14.3.3.bezdarbnieki  par  Valsts  nodarbinātības  dienestam  iesniedzamajiem 
dokumentiem;

4.14.3.4.politiski represētas personas;
4.14.3.5.pensionāri un invalīdi par dokumentiem sociālo jautājumu kārtošanai;
4.14.3.6. visas personas par dokumentiem uzturlīdzekļu, adopciju, aizgādnības, 

aizbildniecības un  pensijas jautājumu kārtošanai;
4.14.3.7.  kapitālsabiedrības,  kurās  visas  kapitāldaļas  pieder  pašvaldībai  un 

iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
4.14.3.8.  fiziskas  un  juridiskas  personas,  kas  noformē  atļauju  (orderi) 

neatliekamu avārijas darbu novēršanai;
4.15. Nodeva iemaksājama  pašvaldības  budžetā.  

5. Nodeva par īslaicīgas reklāmas (visu veidu īslaicīga informācija, kuras eksponēšanas laiks nav 
ilgāks par 1 mēnesi – afišas, sludinājumi u.c. informatīvi materiāli)  izvietošanu publiskās vietās: 

Nodevas objekts     Likme Ls
5.1. Reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošana vietās, 
kas saskaņotas ar pašvaldību uz laiku līdz 1 mēnesim  

     1,00

5.2.  Noteikumu  5.punktā  noteiktās  nodevas  maksāšanas  kārtība  un  nodevu  maksātāju 
kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:

5.2.1. nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto reklāmu, afišu un citu 
informatīvo materiālu publiskās vietās.

5.2.2. No nodevas tiek atbrīvotas: 
5.2.2.1. juridiskas personas, ja ar izvietoto vizuālo informāciju publiskā ārtelpā 

un vietās (t.sk. ēku fasādes) informē par tās veikto darbību un minētā informācija izvietota tieši 
pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas;

5.2.2.2.  kapitālsabiedrības,  kurās  visas  kapitāldaļas  pieder  pašvaldībai  un 
iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;

5.2.2.3. fiziskas un juridiskas personas, kuras reklamē labdarības pasākumus un 
pasākumus, kuri nav saistīti ar komercdarbību.
5.3.  Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta  pirms reklāmu,  afišu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanas  publiskās  vietās.  Nodevu  iekasē  Kandavas  novada  domes  darbinieks,  vai 
bezskaidras naudas norēķinu veidā pārskaitot uz rēķinā norādīto pašvaldības norēķinu kontu. 
5.4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 
Saeimas  vēlēšanām un  pašvaldību  vēlēšanām maksu  nosaka  saskaņā  ar  Ministru  kabineta 
noteikumiem un domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
5.5. Personas, kuras izvieto reklāmu un citus informatīvos materiālus par saviem finanšu un 
tehniskajiem  līdzekļiem  uzstādītos  un  uzturētās  konstrukcijās,  pirms  tam  minēto  darbību 
saskaņo  novada būvvaldē.
5.6. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.

6.Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu pašvaldībai piederošajos parkos, 
skvēros un laukumos:

Nodevas objekts Likme Ls
6.1.Izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošana pieaugušajiem  10,00 Ls/viens 

pasākums
6.2. Maksas atrakcijas vieta 1,00 Ls /viena 

atrakcijas vieta
6.3. Cirka viesizrādes vieta 5,00 Ls 

6.4.Noteikumu  6.punktā  noteiktās  nodevas  maksāšanas  kārtība  un  nodevu  maksātāju 
kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:

6.4.1.nodeva maksājama pirms izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanas;
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6.4.2.  no  nodevas  atbrīvotas  pašvaldības  finansētās  iestādes,  kas  rīko  minētos 
pasākumus un bezmaksas ( labdarības) pasākumu organizētāji;

6.4.3.  nodevas  par  izklaidējoša  rakstura  pasākumu  sarīkošanu  publiskās  vietās 
maksātāji ir personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās Kandavas 
novada teritorijā;
6.5. Nodevas iekasēšanu veic dome, slēdzot līgumu ar katru pakalpojuma sniedzēju;
6.6. Nodeva iemaksājama  pašvaldības  budžetā.

7. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Kandavas novadā:

Nodevas objekts            Likme Ls
7.1. Pašaudzēta lauksaimniecības produkcija, puķes un savvaļas augi, 
ogas, sēnes u.c.

2,00 Ls/gadā
0,50 Ls / mēnesī

7.2. Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti un lietišķās mākslas vai 
daiļamatniecības izstrādājumi

5,00 Ls/gadā

7.3. Pārtikas preces gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās:
              7.3.1. pašražotas;
              7.3.2. rūpnieciski ražotas 

1,00 Ls/ reize
3,00 Ls/ reize

7.4. Tirdzniecība ar rūpniecības precēm tirgos un ielu tirdzniecības 
vietās:
               7.4.1. pašražotas;
               7.4.2.Latvijā ražotas;
               7.4.3. importētas

1,00 Ls/reize
3,00 Ls/ reize
5,00 Ls/ reize

7.5. Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem tirgos un ielu 
tirdzniecības vietās      

5,00 Ls/reize

7.6.  Noteikumu  7.punktā  noteiktās   nodevas  maksāšanas  kārtība  un  nodevu  maksātāju 
kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:

7.6.1. nodeva iekasējama par katru tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās 
par gadu/mēnesi/reizi;

7.6.2. nodeva pilnā apjomā nomaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas; 
7.6.3. nodevu par tirdzniecību tirgos iekasē dome tirgus norises vietā;
7.6.4.  ja  tirdzniecības  vietā  viens  maksātājs  vienlaikus  tirgojas  ar  vairākiem 

produkcijas veidiem, pašvaldības nodeva tiek iekasēta tikai par viena veida produkciju, kurai 
noteikta lielāka samaksa;
7.7.No nodevas samaksas, kas uzskaitītas 7.punktā tiek atbrīvoti 1. un 2.grupas invalīdi.
7.8.Atļauju par tiesībām veikt tirdzniecību publiskās vietās izsniedz domes Finanšu nodaļa.
7.9.Ja tirdzniecība 7.1. punktā plānota mazāk par vienu mēnesi, maksa tiek iekasēta mēneša 
nodevas apmērā.
7.10.Nodeva iemaksājama  pašvaldības  budžetā.

8.Nodeva par Kandavas pilsētas vai Kandavas novada simbolikas izmantošanu:

Nodevas objekts Likme Ls
8.1.  Kandavas  pilsētas  vai   novada  ģerboņa  izmantošana  reklāmās, 
preču  zīmēs,  suvenīru  ražošanai  vai  citiem  mērķiem  līdz  100 
eksemplāriem 

1,00

8.2.Kandavas pilsētas vai novada ģerboņa izmantošana reklāmās, preču 
zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem 

5,00

8.3.  Noteikumu  8.punktā  noteiktās  nodevas  maksāšanas  kārtība  un  nodevu  maksātāju 
kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi ir:

8.3.1. nodevas par Kandavas pilsētas vai novada simbolikas izmatošanu maksā fiziskas 
un juridiskas personas, kuras izmanto Kandavas  simboliku reklāmā,  preču zīmēs,  suvenīru 
ražošanā vai citiem mērķiem;
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8.3.2. nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms simbolikas izmantošanas un to iekasē 
Kandavas novada dome;

8.3.3. no  nodevas  tiek  atbrīvotas  kapitālsabiedrības,  kurās  visas  kapitāldaļas  pieder 
pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas.
8.4.Personas,  kuras  vēlas  izmantot  pašvaldības  simboliku,  raksta  domei  iesniegumu 
saskaņojuma saņemšanai par tiesībām izmantot pašvaldības simboliku.
8.5.Saskaņojumu izsniedz  Domes arhitekts.
8.6.Nodeva iemaksājama  pašvaldības  budžetā.

9. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu:
9.1. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskās personas, kuras, 

saskaņojot  būvniecību,  Latvijas  Republikā  spēkā  esošo  normatīvo  aktu  noteiktajā  kārtībā 
saņem no domes Būvvaldes būvatļauju. 

9.2.  Par  būvatļaujas  saņemšanu  tiek  noteiktas  šādas  nodevas  ēku  un  būvju  jaunbūvei, 
rekonstrukcijai, renovācijai vai restaurācijai:

Nodevas objekti

Pilna 
nodevas 

likme 
Ls

Pēc pozitīva 
būvvaldes 
atzinuma 

(plānošanas 
un 

arhitektūra
s uzdevums) 
saņemšanas

Saņemot 
būvatļauju

9.2.1. Fiziskām personām:
9.2.1.1.  individuālām  dzīvojamām  ēkām, 

dārza mājiņām;
9.2.1.2. saimniecības ēkām, garāžām, u.c. 

palīgēkām;
9.2.1.3.  dzīvokļu  un  ēku  telpu 

pārplānošanai,  ja  tiek  skartas  nesošās 
konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu; 

9.2.1.4. ēku fasāžu renovācijai;
9.2.1.5. inženiertehniskām būvēm; 
9.2.1.6.  publiskām  ēkām,  daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām;
9.2.1.7. sporta un atpūtas būvēm, teritoriju 

labiekārtošanai, ēku vai būvju nojaukšanai;
9.2.1.8. rūpnieciskās ražošanas objektiem, 

noliktavām

20,00

10,00

10,00

10,00
5,00
40,00

10,00

25,00

8,00

4,00

4,00

4,00
2,00
16,00

4,00

10,00

12,00

6,00

6,00

6,00
3,00
24,00

6,00

15,00

9.2.2. Juridiskām personām:
9.2.2.1.  jebkāda  veida  būvniecībai, 

izņemot  punktos  9.2.2.2.,  9.2.2.3.,  9.2.2.4., 
9.2.2.5., 9.2.2.6. minētai būvniecībai; 

9.2.2.2. ēku fasāžu renovācijai;
9.2.2.3.  inženierkomunikāciju  (iekšējo, 

ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai;
9.2.2.4.  dzīvokļu  un  ēku  telpu 

pārplānošanai,  ja  netiek  skartas  nesošās 
konstrukcijas, t.sk. ar funkcijas maiņu;

9.2.2.5.  dzīvokļu  un  ēku  telpu 
pārplānošanai,  ja  tiek  skartas  nesošās 
konstrukcijas, t.sk. ar funkcijas maiņu;

9.2.2.6.  teritoriju  labiekārtošanai  un  ēku 
vai būvju nojaukšanai

50,00

15,00
25,00

15,00

35,00

10,00

20,00

 6,00
10,00

 6,00

14,00

 
4,00

30,00

 9,00
15,00

9,00

21,00

 
6,00
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9.3.  Par  būvatļaujas  pārreģistrēšanu 
(pārreģistrētas  būvatļaujas  saņemšanas 
gadījumos,  kad  mainās  pasūtītājs,  būvētājs, 
būvuzņēmējs vai zemesgabala īpašnieks) ; tiek 
noteiktas šādas nodevas:

9.3.1. fiziskām personām;
9.3.2. juridiskām personām

5,00
10,00

5,00
10,00

9.4. saskaņā ar īpašo būvniecības kārtību- par 
citas  institūcijas  izsniegtās  būvatļaujas 
reģistrāciju  būvvaldē  tiek  noteiktas  šādas 
nodevas:

9.4.1. fiziskām personām;
9.4.2. juridiskām personām

2,00
5,00

2,00
5,00

9.5.  par  būvatļaujas  atkārtotu  izsniegšanu 
(oriģināla  pazaudēšanas,  anulēšanas  gadījumā 
tiek noteiktas šādas nodevas:

9.5.1. fiziskām personām;
9.5.2. juridiskām personām

5,00
10,00

5,00
10,00

9.6. Noteikumu 9.2, 9.3, 9.4., 9.5. punktā noteiktās nodevas maksāšanas kārtība un nodevu 
maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai, kurām piešķirti atvieglojumi 
ir:

9.6.1.  Ja  tiek  veikta  būvniecība,  kurai  nepieciešamas  vairākas  punktā  9.2.  minētās 
atļaujas, nodevas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes;

9.6.2.  Ja  pasūtītājam  būvatļauja  nepieciešama  24  (divdesmit  četru)  stundu  laikā  no 
pieteikuma  iesniegšanas  brīža  un  tas  saskaņots  ar  Kandavas  novada  būvvaldi,  9.2.punktā 
noteiktās pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā trīskāršā apmērā.

9.6.3.  40%  no  nodevas  par  būvatļaujas  saņemšanu  maksājama,  saņemot  pozitīvu 
pašvaldības  atzinumu  (Plānošanas  un  arhitektūras  uzdevumu  vai  Būvju  nojaukšanas 
uzdevumu)  par  būvprojektēšanu,  bet  atlikušie  60%   saņemot  būvatļauju.  Ja  būvniecības 
saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja netiek izsniegta, iekasētā pašvaldības nodevas daļa 
netiek atmaksāta.

9.7. Ziņas par būvējamo objektu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz persona, kas 
pasūtījusi būvniecības darbus un kura ir atbildīga par sniegto ziņu pareizību.

9.8. No nodevu samaksas, kas uzskaitītas 9.punktā atbrīvo:
9.8.1.nestrādājošos pensionārus un 1.,2. grupas invalīdus;
9.8.2.  kapitālsabiedrības,  kurās  visas  kapitāldaļas  pieder  pašvaldībai  un 

iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
9.8.3. valsts pārvaldes institūcijas;
9.8.4. juridiskās personas, kuras veic būvdarbus pēc domes pasūtījuma. 

9.9. Pirms būvatļaujas saņemšanas jāuzrāda dokuments par nodevas apmaksu pilnā apmērā.
9.10. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā. 

III. Nobeiguma jautājumi

11. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām Kandavas  novadā” stājas spēkā  nākamajā 
dienā pēc to pilna teksta publicēšanas informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”.
12.Ar  šo  noteikumu  spēkā  stāšanās  brīdi  spēku  zaudē  2004.gada  29.  janvārī  apstiprinātie 
Kandavas novada domes saistošie noteikumi „Par Kandavas novada pašvaldības nodevām”.
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