MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
_____________________________________________________________________________________________________________

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 25446604, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
19.02.2020.

Nr.4/2020
/19.02.2020. domes lēmums Nr.3.15/

Grozījumi 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.8 “Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktulikuma “Par nodokļiem un nodevām”
10.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, 4.punktu, 7.punktu, 9.punktu

Izdarīt 2011.gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevām
Mazsalacas novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 2.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.3. Par izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām tiek
noteikti šādi nodevu objekti un likmes:
Nodevas objekts
Likme
(euro)
2.3.1. Atkārtoti domes sēžu protokola izraksti un lēmumi
2,00
2.3.2. Dokumenti no Pašvaldības arhīva:
2.3.2.1. ar iesniegumā precīzi norādītu datumu
3,00
2.3.2.2. bez iesniegumā precīzi norādīta datuma
8,00
2.3.3. Izziņas (par nekustamo īpašumu, par nodokļu parādu
2,00
neesamību, par apgrūtinājumiem, par lauksaimniecības produkcijas
ražotāja īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemes platību, par
zemes lietošanas mērķu atbilstību teritorijas plānojumam u.c.)
2.3.4. Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes
2.3.5. Pašvaldības dokumentu (saistošo noteikumu, nolikumu,
noteikumu, sēdes protokolu izrakstu u.c.) apliecinātas kopijas
2.3.6. Citu pašvaldības dokumentu apliecinātas kopijas, izraksti
(rīkojumi, akti, sarakstes dokumenti un u.tml.)

3,00
3,00
2,00”

2. Noteikumu 3.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“3.3. Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās Mazsalacas
novada pašvaldības teritorijā tiek noteikti šādi nodevu objekti un likmes:

Nodevas objekts
3.3.1.Par pasākumu, kas ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir
tiek piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem, par vienu diennakti :
3.3.1.1. vietēja mēroga (Vidzemes reģiona vai novada)
3.3.1.2. Latvijas mēroga
3.3.1.3. starptautiska mēroga
3.3.2.Par pasākumu, kas ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir
bezmaksas, par vienu diennakti
3.3.3. Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros
3.3.4. Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem
vienas diennakts ietvaros ar ieejas maksu
3.3.5. Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem
vienas diennakts ietvaros, ar vai bez ieejas maksas un ar reklāmas/aģitācijas
mērķi

Likme
euro

15,00
25,00
30,00
10,00
15,00
15,00
30,00”

3. Noteikumu 4.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.3. Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikti šādi nodevu objekti un likmes par vienu
dienu:
Nodevas objekts
Likme euro
4.3.1. Ielu tirdzniecība novada teritorijā ar pārtikas precēm
2,00
4.3.2. Ielu tirdzniecība novada teritorijā ar nepārtikas precēm
5,00
4.3.2.1 Ielu tirdzniecība novada teritorijā ar lietotām nepārtikas precēm
2,00
4.3.3. Ielu tirdzniecība novada teritorijā ar pašu ražotiem lauksaimniecības
1,00
produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem,
mājamatniecības precēm
4.3.4.Tirdzniecība tirgū vai ielu tirdzniecība publiskā pasākuma rīkošanas laikā
pašvaldības noteiktajā publiskā vietā pilsētas teritorijā
4.3.4.1. – ar pārtikas precēm
5,00
4.3.4.2. – ar nepārtikas precēm
10,00
4.3.4.3.- ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar
2,00
savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem, mājamatniecības precēm
4.3.5. Tirdzniecība tirgū vai ielu tirdzniecība publiskā pasākuma rīkošanas laikā
pašvaldības noteiktajā publiskā vietā pagastu teritorijā
4.3.5.1. – ar pārtikas precēm
3,00
4.3.5.2. – ar nepārtikas precēm
5,00
4.3.5.3.- ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar
1,00
savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem, mājamatniecības precēm
4.3.6. Tirdzniecība publiskā pasākuma rīkošanas laikā pašvaldības noteiktajā
25,00
publiskā vietā novada teritorijā ar pārtikas precēm un ar alkoholiskajiem
dzērieniem (t.sk. alu)
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4. Noteikumu 5.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.3. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisko vietu, tiek noteikti šādi nodevu objekti un likmes:
Nodevas objekts
Likme
euro
5.3.1. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs vienāds vai
75,00
pārsniedz 18 m2
5.3.2. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs nepārsniedz 18 m2 36,00
5.3.3. izkārtne par vienu gadu
15,00
5.3.4. īslaicīga reklāma, sludinājums, kura eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu
2,00
mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu
5.3.5. afiša (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuras eksponēšanas laiks nepārsniedz 5,00
vienu mēnesi
5.3.6. īslaicīgas reklāmas, sludinājumu, kuru eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu 5,00
mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu izvietošana visos pašvaldības reklāmu
afišu stendos
5.3.7. afišu (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuru eksponēšanas laiks nepārsniedz
15,00”
vienu mēnesi, izvietošana visos pašvaldības reklāmu afišu stendos
5. Noteikumu 6.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.3. Par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu tiek noteikti šādi nodevas objekti
un likmes:
Nodevas objekts
Likme
euro
6.3.1. Novada un pilsētas simbolikas (ģerboņa) izmantošana reklāmā, preču 15,00”
zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem gada laikā

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis
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2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4/2020 “Grozījumi 2011.gada 21.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Mazsalacas novada
domes 2011.gada 21.aprīļa saistošie noteikumi
Nr.8 “Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā”
(turpmāk - Saistošie noteikumi), kas nosaka pašvaldības nodevu veidus,
to apmēru, piemērošanu un atbrīvojumus no nodevas samaksas.
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai noapaļotu nodevu apmērus, kas
uz šo brīdi ir noteiktas ar diviem cipariem aiz komata, kas rada liekas neērtības,
veicot nodevu iekasēšanu, kā arī izvērtējot tās apmēru,, dažas nodevas tiek
paaugstinātas

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Projekts paredz saistošajos noteikumos nodevu likmes izteikt euro bez
centiem, noapaļojot esošās likmes uz augšu, kā arī tiek paaugstināta
nodeva par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem publiska
pasākuma laikā, par izklaidējoša rakstura rīkošanu publiskās vietās, par
reklāmas izvietošanu, jā izmērs ir 18 m2 vai lielāks.
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu informāciju par ietekmi
uz budžetu neiekļauj

Nav ietekmes

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis
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