LATVIJAS REPUBLIKA KRĀSLAVAS NOVADS
KRĀSLAVAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601. Tālrunis +371 65624383, fakss +371 65681772
e-pasts: dome@kraslava.lv
Krāslavā

Apstiprināti
ar Krāslavas novada domes
2013.gada 20.septembra
sēdes lēmumu (prot.nr.12, 17.§, 17.2.p.)

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/11
„Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā”

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu,
12.panta 1.daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktiem
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 14.punktu

Šie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības nodevas likmes, atvieglojumus
un kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva.
1. Nodeva par Krāslavas novada domes un tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Nodevas objekts
1.1. Domes sēžu protokolu izraksti, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti
1.2. Domes sēžu protokolu apliecinātas kopijas
1.3. Raksturojumi, rekomendācijas
1.4. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
1.5. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu, ģimenes sastāvu, ja tiek
pieprasīta atkārtoti
1.6. Dokumenti no Krāslavas novada domes arhīva
1.7. Dokumenti no Krāslavas novada domes arhīva, ja
nepieciešama papildus dokumentu izpēte
1.8. Saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju
apliecinātas kopijas
1.9. Citi Krāslavas novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti
1.10. Dokumentu kopēšana (parastā kopija):

Likme (euro)
1.42
2.85
2.85
2.85
4.27
1.42
4.27
1.42
1.42

1.10.1. A4 formāta 1 lapaspuse
1.10.2. A4 formāta lapa no abām pusēm
1.10.3. A3 formāta 1 lapaspuse
1.10.4. A3 formāta lapa no abām pusēm
1.11. Dokumentu kopēšana (krāsainā kopija):
1.11.1. A4 formāta 1 lapaspuse
1.11.2. A4 formāta lapa no abām pusēm
1.11.3. A3 formāta 1 lapaspuse
1.11.4. A3 formāta lapa no abām pusēm

0.21
0.28
0.36
0.50
0.36
0.43
0.50
0.64

1.12. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos
dokumentus.
1.13. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
1.14. No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas, pensionāri un
invalīdi un maznodrošinātās personas. Citi atvieglojumi nav piemērojami.
1.15. Nodeva iemaksājama Krāslavas novada domes vai attiecīgo pagastu pārvalžu
pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.
1.16. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
2. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2.1. Nodevas likme par publiska izklaides pasākuma rīkošanu publiskā vietā Krāslavas
novadā ir 21,34 euro par vienu dienu. Par katru nākamo dienu nodevas likme ir 7,11 euro.
2.2. Pašvaldības nodeva pilnā apmērā maksājama pirms publiska izklaides pasākuma
rīkošanas atļaujas saņemšanas. Nodeva iemaksājama Krāslavas novada domes kontā
veicot bezskaidras naudas norēķinu.
2.3. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras organizē
publiskus izklaides pasākumus (pasākuma organizators).
2.4. Nodevas maksāšanas atvieglojumi nav piemērojami.
3. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
3.1. Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu likmē ietvertas izmaksas, kas rodas
būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu
sagatavošana un izsniegšana, būvprojektu izmaiņu saskaņošana, kā arī citas ar būvprojekta
saskaņošanu saistītas darbības).
Nr.
p.k.

Nodevas objekts

3.2.

Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei,
rekonstrukcijai vai demontāžai
Dārza mājas, vasaras mājas jaunbūvei, rekonstrukcijai
vai demontāžai
Pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei,
rekonstrukcijai vai demontāžai
Saimniecības ēku, garāžu u.tml. palīgēku jaunbūvei,
rekonstrukcijai vai demontāžai
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvei,

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Nodevas apjoms (euro)
Fiziskām
Juridiskām
personām
personām
28.46
71.14
14.23

56.91

14.23

71.14

14.23

42.69

142.29

284.57

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

3.20.

rekonstrukcijai vai demontāžai
Dzīvokļu pārbūvei: mainot funkcijas
Sabiedrisku objektu būvniecībai
Mobilo telefonsakaru torņu būvniecībai
Lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām
paredzēto ceļu būvniecībai
Mājlopu, mājputnu un kažokzvēru mītņu būvniecībai:
Kokapstrādes objektu būvniecībai
Ražošanas objektu būvniecībai
Derīgo izrakteņu izmantošanas, apstrādes un pārstrādes
būvēm
Pārtikas ražošanas objektu būvniecībai
Inženiertīklu un inženierbūvju izbūvei
Masu atpūtas vietu izbūve
Atkritumu pārstrādes uzņēmumu būvniecībai, palīgēku
izvietošanai
Metāllūžņu pieņemšanas un uzglabāšanas vietu,
automobiļu kapsētu, to pārstrādes vietu ierīkošanai un
izbūvei
Būvatļaujas pagarināšanai

28.46
71.14
----------42.69

56.91
142.29
284.57
71.14

28.64
71.14
71.14
71.14

56.91
142.29
142.29
142.29

14.23
42.69
71.14
113.83

71.14
85.37
142.29
227.66

71.14

142.29

14.23

28.46

3.21. 40% no nodevas likmes par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot Būvvaldes
plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% no nodevas likmes
maksājami, saņemot būvatļauju.
3.22. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā nodevas
daļa netiek atmaksāta.
3.23. Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā, saņemot
apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu, maksājama nodeva 20% apmērā no
noteikumu 3.punktā noteiktās attiecīgās likmes.
3.24. Būvatļaujas atjaunošanas (ja izsniegtā būvatļauja anulēta, nozaudēta u.tml.) gadījumā
nodeva maksājama 3.punktā noteiktā kārtībā.
3.25. Nodeva iemaksājama Krāslavas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā.
3.26. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
3.27. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokumenti par nodevas nomaksu pilnā
apjomā.
3.28. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecību veic par valsts
vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
4. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Krāslavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Nodevas objekts
4.1. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības
informācijas stendos:
4.1.1. par vienu dienu līdz A3 formātam
4.1.2. par vienu gadu līdz A3 formātam
4.2. reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas,
sludinājuma izvietošana ārpus pašvaldības informācijas
stendiem Krāslavas pilsētas centrā juridiskām personām
4.3. reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas,

Likme (euro)

0.71
28.46
213.43

42.69

sludinājuma izvietošana ārpus pašvaldības informācijas
stendiem par m2 gadā
4.4. reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas,
sludinājumu izvietošana ārpus pašvaldības informācijas stenda
par katru nākošo m2 virs viena m2 gadā
4.5. īslaicīga reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana ārpus
pašvaldības informācijas stenda par vienu m2 laika posmam
līdz 3 mēnešiem
4.6. īslaicīga reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana ārpus
pašvaldības informācijas stenda par katru nākošo m2 virs viena
m2 laika posmam līdz 3 mēnešiem

14.23

14.23

7.11

4.7. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izvieto reklāmas, afišas un
sludinājumus publiskās vietās.
4.8. Reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana publiskās vietās pašvaldības teritorijā uz
pašvaldības stendiem izvietojami tikai ar pašvaldības atļauju, kuru izsniedz pagastu pārvalžu
vadītāji.
4.9. Nodeva pilnā apmērā iekasējama pirms reklāmas, afišas vai sludinājuma izvietošanas.
4.10. No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
4.10.1. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes;
4.10.2. juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par tās veikto
darbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas komerciālās
darbības veikšanas vietas.
4.11. Nodeva iemaksājama Krāslavas novada domes vai attiecīgo pagastu pārvalžu
pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.
4.12. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
5. Nodeva par Krāslavas novada simbolikas izmantošanu
5.1. Nodevas objekts ir Krāslavas novada simbolikas – ģerboņa un karoga izmantošana
reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citos komerciālos mērķos.
5.2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Krāslavas novada
simboliku reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciālajiem
mērķiem.
5.3. Nodevas likme gadā sastāda 28,46 euro.
5.4. Nodeva pilnā apmērā maksājama pirms Krāslavas novada simbolikas lietošanas atļaujas
saņemšanas.
5.5. No nodevas ir atbrīvotas pašvaldības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kas Krāslavas
novada simboliku izmanto nekomerciāliem mērķiem un izglītojamie, kas Krāslavas novada
simboliku izmanto mācību nolūkos.
6. Pārejas noteikumi
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
6.2. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu spēku zaudē Krāslavas novada pašvaldības
2010.gada 22.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2010/14 „Par pašvaldības nodevām Krāslavas
novadā” un to grozījumi.

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/11
„Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome
var pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un
likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus, savukārt
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešā daļa un 12.panta pirmās
daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punkti nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības uzlikt
pašvaldības nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu; izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās; reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās
vietās; pašvaldību simbolikas izmantošanu un būvatļaujas saņemšanu.
Saistošie noteikumi nosaka Krāslavas novadā piemērojamās pašvaldības
nodevas un to apmēru, kā arī nosaka nodokļu maksātāju kategorijas.
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu,
12.panta 1.daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktiem un Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 14.punktu.
Saistošo noteikumu mērķis –noteikt Krāslavas novada pašvaldības nodevas
likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības budžeta izpildes izdevumu daļu.
Ieņēmumi prognozējami iepriekšējo gadu līmenī. Nav nepieciešams veidot
jaunas pašvaldības institūcijas un jaunas darba vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Netiek skartas administratīvās procedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
Krāslavas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.kraslava.lv,
pieejams Krāslavas novada pagastu pārvaldēs

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

