LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2015.gada 24.septembrī

Apē

sēdes protokols Nr. 11, 6.p

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2015
PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM APES NOVADĀ
Apstiprināti
ar Apes novada domes
24.09.2015. lēmumu Nr.169
(protokols Nr.11, 6.punkts)
Spēkā ar 06.11.2015.
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
14.panata pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3., 10.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5. un 7.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
Grozījumi: Apes novada pašvaldības domes 28.03.2019.
saistošie noteikumi Nr.5/2019, kas stājās spēkā 02.05.2019.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Apes pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) objektus, likmes, nodevu
maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai
kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos
dokumentus.
3. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms attiecīgā dokumenta, atļaujas vai pakalpojuma
saņemšanas.
4. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas nomaksu, iesniedzami atbildīgajai domes amatpersonai, kas
izsniedz pieprasīto dokumentu, atļauju vai nodrošina pakalpojumu.
5. Pašvaldības nodevas apmaksa var tikt veikta skaidras naudas veidā - Apes novada domes vai
pagastu pārvalžu kasēs, vai pakalpojuma sniegšanas vietā pilnvarotajai personai, par nodevas
samaksu saņemot naudas iemaksu attaisnojošu dokumentu, ar maksājumu kartēm Apes novada
domes vai pagastu pārvalžu kasēs, vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Apes novada domes
pamatbudžeta kontā, pirms dokumentu saņemšanas uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu.
6. Iegūtos līdzekļus izlieto saskaņā ar apstiprināto Apes novada pašvaldības budžetu.
7. Apes novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības un kapitālsabiedrības, veicot pašvaldības
autonomās funkcijas, ir atbrīvotas no pašvaldības nodevu nomaksas.

II. Nodeva par novada domes un tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām
8. Nodevas par pašvaldības domes( turpmāk - Dome) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu noteiktas šādiem nodevu objektiem sekojošā apmērā:
Nodevas objekts
Likme (euro)
8.1. Apliecināts Domes sēdes lēmuma noraksts, ja tas tiek pieprasīts
1,50 euro
atkārtoti vai to pieprasa trešā persona
8.2. Apliecināta Domes sēdes protokola kopija
7,00 euro
8.3. Apliecināts Domes komitejas protokola izraksts, kas tiek pieprasīts
1,50 euro
atkārtoti
8.4. Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu,
4,00 euro
nolikumu, instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas
8.5. Izziņa
1,50 euro
8.6. Raksturojums, rekomendācijas vai atsauksmes
3,00 euro
8.7. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti
4,00 euro
8.8. Dokumenti no novada domes arhīva (1 lapa)
1,50 euro
9. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta:
9.1. no valsts pārvaldes institūcijām;
9.2. no pensionāriem;
9.3. no represētajām personām;
9.4. personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
9.5. personām (ģimenēm), kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
9.6. daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem.
no personām par deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšanu, ja tā iesniedzama valsts
pārvaldes institūcijā, pašvaldības iestādē vai tās struktūrvienībā, kā arī mācību iestādē.
III. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
(svītrota ar 28.03.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019,kas stājās spēkā 02.05.2019.)

IV. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
10. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Apes novada
administratīvajā teritorijā noteikta:
Nodevas objekts
18.1. izklaidējoša rakstura pasākums, ja tas satur sporta un fizisko
aktivitāšu elementus, par dienu

euro/ par pasākumu
10.00 euro/par pasākumu

18.2. izklaidējoša rakstura pasākumi, koncerti, izrādes, izstādes,
5.00 euro/stundā
dejas u.c.
18.3. cirka izrādes
10.00 euro/par izrādi
18.4. atrakcijas:
18.4.1.bērniem;
3.00 euro/par vienu
18.4.2.pieaugušajiem;
5.00 euro/par vienu
18.4.3 ja atrakciju skaits pārsniedz 5 vienības, par dienu;
25,00 euro/par dienu
18.5. reklāmas un aģitācijas pasākumi:
18.5.1. politiskie;
35.00 euro/par pasākumu
18.5.2.komerciālie.
20.00 euro/par pasākumu
11. Nodevas maksātāji ir pasākuma organizatori – fiziskas un juridiskas personas.

12. Publisku pasākumu rīkošana Apes novada pašvaldības teritorijā notiek saskaņā ar atļauju publiska
pasākuma rīkošanai, kuru izsniedz domes izpilddirektors pasākumu rīkošanai Apes pilsētā un
Apes pagasta teritorijā, Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs - pasākumu rīkošanai Trapenes
pagasta teritorijā, Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājs - pasākumu rīkošanai Gaujienas pagasta
teritorijā, Virešu pagasta pārvaldes vadītājs - pasākumu rīkošanai Virešu pagasta teritorijā.
13. No nodevas atbrīvo:
13.1. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst
piemiņas dienas raksturam;
13.2. nekomerciāla rakstura labdarības, izklaides pasākumu ar ziedojumu vākšanu, garīgās
mūzikas koncertu u.c. organizatorus;
13.3. valsts pārvaldes institūcijas;
13.4. organizētāji, kas pilda Apes novada pašvaldības tās iestāžu, struktūrvienību un pagastu
pārvalžu pasūtījumus;
13.5. Pasākumus, ko finansiāli atbalsta Apes novada pašvaldība.
V. Nodevas par dzīvnieku turēšanu
14. Nodevu likmes par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu noteiktas šādiem nodevu objektiem:
Nodevas objekts
Likme
22.1. Par suni (eiro gada par katru dzīvnieku)
3.00 euro
22.2. Par kaķi (eiro gada par katru dzīvnieku)
1.00 euro
15. Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur mājdzīvniekus Apes pilsētas un Apes novada
daudzdzīvokļu māju teritorijās.
16. Nodeva ir jāmaksā katru kalendāra gadu līdz 1.jūlijam par katru suni vai kaķi atsevišķi.
17. Par pirmo kalendāra gadu nodeva maksājama pilnā apmērā, ja mājas dzīvnieks tiek turēts ilgāk par
6 (sešiem) mēnešiem.
18. No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti:
18.1. personas ar redzes un I grupas invaliditāti;
18.2. nestrādājošās personas ar II grupas invaliditāti;
18.3. mājas dzīvnieku īpašnieki par pirmo kalendāra gadu, ja suns vai kaķis iegūts īpašumā, kad
līdz kalendāra gada beigām atlicis mazāk par 6 (sešiem) mēnešiem.
19. Nodevas likme tiek samazināta par 50%:
19.1. personām no 65 gadu vecuma – par viena suņa un kaķa turēšanu;
19.2. par katru kastrētu vai sterilizētu mājas dzīvnieku, uzrādot veterinārārsta ierakstu
vakcinācijas apliecībā.
‘
VI. Nodeva par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās
20. Reklāma šo saistošo noteikumu izpratnē ir reklāmas objekts ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla
reklāmas, mobilās reklāmas, izkārtnes, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai
būvē), kurā privāta fiziska vai juridiska persona tieši neveic saimniecisko darbību.
21. Reklāmas nodeva par reklāmas laukuma 1 m² mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas:
N=B x Z x T x P
21.1. N - nodeva euro;
21.2. B - nodevas pamata (bāzes) likme euro;
21.3. Z - zonas koeficients;
21.4. T - tematiskais koeficients;
21.5. P - platības koefiecients.
22. Nodevu aprēķinā izmantojamie koeficienti;
22.1. Nodevas (B) pamata (bāzes) likme noteikta 3,00 euro;
22.2. Zonas koeficienta (Z) vērtības ir šādas:
22.2.1. 4 – teritorijā 50 m abpus Rīgas - Veclaicenes šosejai, Apes novada teritorijā;
22.2.2. 2,5 – Apes pilsētas, Trapenes, Gaujienas, Virešu, Vidagas ciemu un Līzespasta
robežas;
22.2.3. 2 – pārējā Apes novada teritorija.
22.3. Tematiskā koeficienta (T) vērtības ir šādas:

22.3.1. 0,5 – kultūras pasākumi, dabas un veselības aizsardzības, sporta, jaunatnes (bez
komerciāla rakstura);
22.3.2. 1,0 – tūrisma veicinoša un noteikumos neminēta reklāma;
22.3.3. 1,5 – pasākumi, komercreklāma (ar komerciālu raksturu);;
22.3.4. 3,0 – politiskā reklāma;
22.3.5. 5,0 – azartspēļu, alkoholisko dzērienu (t.sk. alus un vīna) un tabakas izstrādājumu
reklāma;
22.4. Platības koeficienta (P) vērtības ir šādas:
22.4.1. platība līdz 6 m2 (ieskaitot) – 1,0;
22.4.2. platība virs 6 m2 līdz 20 m2 (ieskaitot) – 0,8;
22.4.3. platība virs 20 m2 – 0,6;
23. Īslaicīgai reklāmai tiek noteikta dienas nodeva par reklāmu pēc formulas: mēneša nodeva (N) x
0,15 x dienu skaits;
24. Nodeva papildus normatīvajos aktos noteiktajam netiek piemērota:
24.1. reklāmai, ja tās izvietošana saistīta ar Apes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
funkciju izpildi un pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu;
24.2. īslaicīgai (ne ilgāk par 7 diennaktīm) kultūras un sporta pasākumu reklāmai;
24.3. reklāmas (afišu) izvietošanai uz Apes novada Apē, Trapenē, Līzespastā, Gaujienā, Virešos
un Vidagā esošajiem reklāmas izvietošanai paredzētajiem afišu stabiem un stendiem;
24.4. juridisko personu izvietotā izkārtne, kas informē par veikto uzņēmējdarbību, minētā
informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas
vietas vai norāde par uzņēmēja atrašanās vietu;
24.5. personas, kas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides un svētku
pasākuma norises vietā un laikā izvieto attiecīgā pasākuma sponsoru reklāmu līdz 10m2 un
savu un pasākuma atbalstītāju reklāmu.
VI. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, logo) izmantošanu
25. Nodevas likme
par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, logo) izmantošanu Apes novada
administratīvajā teritorijā noteikta:
Nodevas objekts
Likme
33.1. Novada, pilsētas un pagastu simbolikas izmantošana reklāmā, preču
10,00 euro
zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem
33.2. Novada, pilsētas un pagastu simbolikas izmantošana reklāmā, preču
20.00euro
zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem
33.3. Novada, pilsētas un pagastu simbolikas izmantošana informācijas
50.00 euro
līdzekļos vienu gadu, izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru
ražošanai vienu gadu vai nepārsniedzot 1000 eksemplāriem
26. Nodeva par simbolikas izmantošanu netiek iekasēta:
26.1. no pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, dibinātajām kapitālsabiedrībām, biedrībām un
nodibinājumiem (kopā saukti-Pašvaldība), kuri izveidoti pašvaldības pastāvīgo funkciju
veikšanai;
26.2. no komersantiem, u.c. pakalpojumu sniedzējiem, kas izpilda Pašvaldības pasūtījumus.
VII. Noslēguma jautājumi
27. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Apes novada ziņas”.
28. Noteikumi publicējami Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Apes novada pašvaldības domes 2013.gada
24.oktobra saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Par pašvaldības nodevām Apes novadā”
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Informācija
Saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevām Apes novadā" (turpmāk –
Noteikumi) izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3., 10.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5. un 7.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”. Noteikumi jaunā
redakcijā izdoti sakarā ar to, ka plānotais grozījumu apjoms Apes pilsētas
pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Par
pašvaldības nodevām Apes novadā” pārsniedz 50% teksta, kā rezultātā
normatīvo aktu ir nepieciešams sagatavot jaunā redakcijā.
Saistošie noteikumi nosaka šādu nodevu veidu piemērošanu Apes novadā:
– vispārīgos jautājumus;
– nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu;
– nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;
– nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās;
– nodeva par dzīvnieku turēšanu;
– nodeva par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās;
– nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, logo) izmantošanu.
Saistošajos noteikumos noteikta iepriekšminēto nodevu likmes, nodevas
aprēķināšanas kārtība un kontrole un citi administrēšanas nosacījumi.
Papildus LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.480 "Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" saistošajos
noteikumos noteikti gadījumi, kad konkrētā nodeva netiek piemērota.
Saistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžeta
ieņēmumiem.
Noteikumu pieņemšana neradīs negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 2015.gada
20.augusta un 21.septembra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdēs.
Veiktas diskusijas ar iesaistītajām amatpersonām domes administrācija,
pagastu pārvaldēs, Finanšu un grāmatvedības nodaļā
Veiktas diskusijas ar iesaistītajām personām, uzņēmējiem.

Astrīda HARJU

