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KOKNESES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5 

„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM KOKNESES  NOVADĀ” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

14.panta trešo daļu, 

 likuma “Par nodokļiem un nodevām”  

10.panta 3.daļu,  12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. punktu 

 un Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumiem Nr.480 

”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas ” 3.punktu 

  

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.  Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, ar pašvaldības nodevām 

apliekamos objektus Kokneses novadā, nodevu maksātājus, nodevu likmes un to 

atvieglojumus, maksāšanas kārtību un kontroles mehānismu.  

2.  Visām juridiskām un fiziskajām personām Kokneses novada administratīvajā teritorijā ir 

pienākums maksāt pašvaldības nodevas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Nodevas tiek iemaksātas pašvaldības kasē vai bankas norēķinu rēķinā. Nodevu ieskaita 

pašvaldības budžetā. Nodeva samaksājama pirms dokumenta un atļaujas saņemšanas vai 

noteikto darbību veikšanas.  

 

II. NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS  

DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU  

TO KOPIJU SAŅEMŠANU 

 
3. Nodevu likmes par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību. 



 
4. Nodevu objekti un nodevu likmes ir šādas: 

 

4.1. Pašvaldības domes lēmumi, to izraksti, sēžu protokolu izraksti bez maksas 

4.2. Atkārtoti pašvaldības domes lēmumi, to izraksti, sēžu 

protokolu izrakstu apliecinātas kopijas 

EUR 1.42 

4.3. Rekomendācijas, atsauksmes, raksturojumi, ieteikumi EUR 4.27 

4.4. Izslēgts (ar  26.09.2012. saistot. not. Nr. 14)  

4.5. 

Izziņas vai izraksti no pašvaldības domes arhīva 

dokumentiem: 

 

pagasta padomes protokolu u.c dokumentu izraksti EUR 2.85 

arhīva dokumentu apliecinātu kopiju izsniegšana EUR 1.42 

pārējie cita veida dokumenti EUR 1.42 

4.6. Par atkārtotu lēmumu par adrešu piešķiršanu EUR 7.11 

4.7. Par izraksta izsniegšanu vai izziņas izsniegšanu no 

civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no arhīva) 

EUR 2.85 

4.8. Izziņa par lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas 

plānojumam 

EUR 4.27 

4.9. 

4.9.1 

 

4.9.2 

4.9.3 

 Dažāda veida izziņas, t.sk.,  : EUR 1.42 

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem EUR 1.42 

Izziņa par atbilstību Teritoriālā plānojuma nosacījumiem EUR 1.42 

Būvvaldes izziņa EUR 1.42 

4.10. Izziņa par deklarēto dzīves vietu, ģimenes sastāvu, par zemes 

izmantošanu, nodokļu nomaksu u.c. vienkārša satura izziņas 

EUR 0.28 

(Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25, stājas spēkā ar 01.01.2014.) 

 

5. No minēto nodevu samaksas atbrīvojamas personas saskaņā ar  28.06.2005.Ministru 

kabineta noteikumu Nr.480 “ Noteikumi par kārtību , kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldību nodevas” 16.punktu.  

 

III. NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU 

SARĪKOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS 

 

6. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās noteiktas 

uz vienu dienu vienam pasākumam. 

7. Nodevas objekti un likmes ir šādas: 

7.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

(par vienu pasākumu) 

EUR 21.34 

7.2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās  EUR 14.23 

(Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25, stājas spēkā ar 01.01.2014.) 

 

8. Nodevu maksā personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumu publiskās vietās 

pašvaldības teritorijā.  



 

9. No nodevas tiek atbrīvoti labdarības pasākumi. 

 

IV. NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS 

 

10. Nodevu likmes par ielu tirdzniecības vietās  noteiktas par vienu tirdzniecības vietu. 

 

11. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju 

un tam norādītajās vietās. 

 

12. Nodevas objekti un likmes ir šādas: 

12.1. Tirdzniecībai ar alu un karstvīnu tirgos un ielu tirdzniecības 

vietās 

EUR 21.34 

12.2. Tirdzniecībai ar tabakas izstrādājumiem tirgos un ielu 

tirdzniecības vietās 

EUR 14.23 

12.3. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība ar pašvaldību saskaņotās  ielu 

tirdzniecības vietās, t.sk. , no pārvietojamā mazumtirdzniecības 

punkta, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecības licence 

EUR 42.69 

(Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25, stājas spēkā ar 01.01.2014.) 

 

13.  Nodevu maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās.  

 

14. Nodevu par tirdzniecību tirgos  iekasē pašvaldības pilnvarota persona  uz vietas tirgus 

norises vietā, bet par tirdzniecību  ielu tirdzniecības vietās iemaksājama pašvaldības kasē 

vai kontā. 

 

V. NODEVA PAR REKLĀMAS, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU 

IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS 

 

15. Nodevas objekti un likmes ir šādas: 

 Par reklāmas izvietošanu :  

15.1. Informācijas stendos u.c. pašvaldības ierādītās vietās uz 

laiku līdz 7 (septiņām) dienām  

EUR 2.85 

15.2. Informācijas stendos u.c. pašvaldības ierādītās vietās uz 

laiku līdz 1 ( vienam) mēnesim 

EUR 7.11 

15.3. Informācijas stendos u.c. pašvaldības ierādītās vietās uz 

laiku 1 (viens)gads 

EUR 28.46 

(grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25, stājas spēkā ar 01.01.2014.) 

 

16. Nodevas likmes maksā fiziskas un juridiskas personas par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās . 

17. No minēto nodevu samaksas atbrīvojamas personas saskaņā ar  28.06.2005.Ministru 

kabineta noteikumu Nr.480 “ Noteikumi par kārtību , kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldību nodevas” 16.punktu. 

 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses novada 

laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis”. 



19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt  par spēku zaudējušiem Kokneses 

novada domes 2009. gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.8 „Par pašvaldības 

nodevām Kokneses novadā” (protokols Nr.6).  

 

Sēdes vadītājs         (personiskais paraksts)                                                         V.Cīrulis 

 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


