
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

tālrunis / fakss 64860840, tālrunis 64860532, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Varakļānu novada domes  

26.08.2010. lēmumu Nr. 9.1 

 

Grozījumi: 30.10.2013. protokols Nr. 19.4 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 10 

  
Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā 

                                                      

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

43.panta trešo daļu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

10.panta trešo daļu, 12.panta pirmo daļu 
 

1. Nodeva par novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 

apliecinātām to kopijām 

 

Nodevas objekts 

Likme (euro) 

1.1. Apliecināts domes sēdes protokola punkta izraksts trešajai personai 4,00 

1.2. Apliecināta domes sēdes protokola kopija 14,00 

1.3. Atkārtots domes sēdes protokola punkta izraksts 4,00 

1.4. Apliecināts domes komitejas protokola punkta izraksts trešajai personai 1,00 

1.5. Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu,   

       instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas 

 

7,00 

1.6. Raksturojums vai rekomendācija 2,50 

1.7. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti 4,00 

1.8. Izziņa no pašvaldības arhīva 4,00 

1.9. Cita satura izziņa 0,50 

 
(31.10.2013. SN.Nr. 10 red.) 

 

1.10. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus. 

Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas 

 

1.11. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta: 

1.11.1. no personām par deklarētās dzīvesvietas izziņas iesniegšanu, ja tā iesniedzama: valsts 

pārvaldes institūcijā, pašvaldības iestādē vai struktūrvienībā; 
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1.11.2. no valsts pārvaldes institūcijām; 

1.11.3. no politiski represētajām personām,1. un 2.grupas invalīdiem un trūcīgām personām. 

1.12. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 

 

1.13. Nodeva iemaksājama Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā 

vai kasē. 

 

2. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā 

 

Nodevas objekts 
Likme (euro) 

2.1. Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā:   

2.1.1. ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus, par dienu;  7,00 

2.1.2. par atrakcijām, par dienu: 14,00 

2.1.3. par pārējiem koncertiem, komerciāliem pasākumiem, stundā   4,00 

 
(31.10.2013. SN.Nr. 10 red.) 

 

2.2. Nodevas maksātāji ir pasākuma organizatori – fiziskas un juridiskas personas. 

 

2.3. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības 

atļauju, kuru izsniedz novada domes priekšsēdētājs un tam norādītajā teritorijā. 

 

2.4. No nodevas atbrīvo: 

2.4.1. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis 

atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības 

pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatorus; 

2.4.2. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes. 

 

2.5. Nodeva tiek iekasēta pirms atļaujas saņemšanas. 

 

2.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 

 

2.7. Nodeva iemaksājama Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā 

vai kasē.  

3. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās  

Nodevas objekts 

Likme (euro) 

3.1. Nodeva par tirdzniecību publiskā vietā par vienu dienu:   

3.1.1. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm  

          (bez alkohola) 

  7,00 

3.1.2. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm   

          (ar alkoholu) 

28,00 

3.1.3. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm   7,00 

3.1.4. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas  

          precēm (bez alkohola) 

  4,00 

3.1.5. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas  

          precēm (ar alkoholu) 

20,00 

3.1.6. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm   4,00 

3.1.7. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem vai iegūtiem lauksaimniecības    2,50 



          produktiem 

 

(31.10.2013. SN.Nr. 10 red.) 

 

3.2. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek ar pašvaldības izsniegtu atļauju, kuru izsniedz 

novada domes priekšsēdētāja, un tam norādītajā vietā. 

 

3.3. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas tirgojas publiskā vietā pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

 

3.4. Ar nodevu par tirdzniecību publiskā vietā tiek apliktas fiziskas vai juridiskas personas 

katra tirdzniecības vietā. 

Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas  

 

3.5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 

 

3.6. Nodeva iemaksājama Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā 

vai kasē.  

 

4. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisko vietu 

 

Nodevas objekts 

Likme (euro) 

4.1. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana  

       ārpus pašvaldības informācijas stenda par 1 m2 gadā 

42,00 

4.2. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana  

       ārpus pašvaldības informācijas stenda par katru nākošo m2 virs 1 m2 gadā 

14,00 

4.3. Par īslaicīgas reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošanu ārpus pašvaldības  

       informācijas stenda par 1 m2 (līdz 3 mēnešiem) 

14,00 

4.4. Par īslaicīgas reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošanu ārpus pašvaldības   

       informācijas stenda par katru nākošo m2 virs 1 m2 (līdz 3 mēnešiem) 

  

7,00 

 
(31.10.2013. SN.Nr. 10 red.) 

 

4.5. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izvieto reklāmas, afišas un 

sludinājumu publiskās vietās vai vietās, kas vērsta pret publisku vietu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

 

4.6. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms reklāmas, afišas vai sludinājuma izvietošanas. 

 

4.7. No nodevas samaksas ir atbrīvotas:   

4.7.1. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes; 

4.7.2. juridiska persona par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par tās veikto darbību, ja 

minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas komerciālās darbības 

veikšanas vietas. 

 

4.8.Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 

 

4.9. Nodeva iemaksājama Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā 

vai kasē. 

 

5. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu 

Nodevas objekts 

Likme (euro) 



5.1. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru  

       ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem 

9,96 

 

Nodevas objekts Likme (euro) 

5.2. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, 

suvenīru  

       ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem 

21,00 

5.3.Novada un pilsētas simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos  

      patstāvīgi gada laikā 

71,00 

 
(31.10.2013. SN.Nr. 10 red.) 

 

5.4. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura izmanto pašvaldības simboliku. 

Novada un pilsētas simboliku var izmantot fiziskas vai juridiskas personas pēc pašvaldības 

atļaujas saņemšanas un tikai atļaujā noteiktajā kārtībā, ko izsniedz Varakļānu novada domes 

priekšsēdētājs. 

Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms atļaujas izsniegšanas. 

 

5.5. Nodeva par simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no pašvaldības iestādēm, sabiedrības, 

kura izveidota pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai. 

 

5.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 

 

5.7. Nodeva iemaksājama Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā 

vai kasē. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (personiskais paraksts)   M. Vilkauša 

 

 

 



 

 

 


