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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 29.JŪNIJA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.19 „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM“ 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta  

pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas 4.punktu,trešo daļu,  

21.panta pirmās daļas 15.punktu; likuma „Par nodokļiem un 

 nodevām” 10.panta pirmo un trešo daļu, 12. panta pirmās  

daļas 1., 2., 4., 7., 8., 9., 10.punktu; Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija  

noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 

var uzlikt pašvaldību nodevas” 

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošos noteikumos Nr.19 „Par 

Ventspils novada pašvaldības nodevām“ šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 9.punkta Tabulu nr.1  šādā redakcijā:  

„Tabula nr.1 

Nr. 

 
Nodevas objekts 

  

Nodevas apmērs 

(EUR) 

9.1.  

 

Domes sēdes protokola izraksts, ja tas tiek  

pieprasīts atkārtoti fiziskām personām 
1,40 

9.2.  

 

Domes sēdes protokola izraksts, ja tas tiek 

pieprasīts atkārtoti juridiskām personām 
4.25 

9.3. 
Domes izstrādāto oficiālo dokumentu 

apliecināta kopija (noteikumi, nolikumi u.c) 
5,65 

9.4. Rekomendācija vai raksturojums 2,85 

9.5. Izziņa  1,40 

9.6. 
Izziņa par zemes lietošanas mērķu atbilstību teritorijas  

plānojumam 
4.25 

9.7. 
Cita satura izstrādāts oficiāls dokuments (akts, rīkojums,  

sarakstes dokumenti, u.c.) 
1,40 

„; 
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1.2. izteikt 14.punkta Tabulu nr.2 šādā redakcijā: 

„Tabula nr.2 

Nr. 

 
Nodevas objekts 

  

Nodevas apmērs 

(EUR) 

14.1. 

Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana, ja pasākums ietver sporta 

un fizisko aktivitāšu elementus un ir piemērota maksa skatītājiem 

vai dalībniekiem 

21,30 

14.2. 
Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana, ja pasākums ietver sporta 

un fizisko aktivitāšu elementus un ir bezmaksas 
7,10 

14.3. Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros (cirks, u.c.) 28,45 

14.4. 
Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. 

pasākumiem vienas diennakts ietvaros 
28,45 

„; 

1.3. izteikt 19.punkta Tabulu nr.3 šādā redakcijā: 

„Tabula nr.3 

Nr. 

 
Nodevas objekts 

  

Nodevas apmērs 

(EUR par tirdzniecības 1 dienu) 

   Fiziskās personas Juridiskās personas 

19.1. Ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem 

lauksaimniecības produktiem, kā arī 

tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, 

sēnēm , riekstiem 

0,71 2,85 

19.2. Ielu tirdzniecība (izņemot šo noteikumu 

19.1.punktā minētajos gadījumos) 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2010. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.34) 

2,85 7,10 

19.3. Tirdzniecība tirgos  
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2010. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.34) 

2,85 14,20 

„; 

1.4. izteikt 24.punkta Tabulu nr.4 šādā redakcijā: 

„Tabula nr.4  

Nr. 

 
Nodevas objekts 

  

Nodevas apmērs 

(EUR par 1 kalendāro nedēļu, 

24.4.apakšpunktā par 1 gadu) 

 
  Fiziskās personas Juridiskās personas 

24.1. Afišas izvietošana (formātā līdz 1x1m) 0,71 1,40 

24.2. 

 

Reklāmas izvietošana (formātā virs  

1x1m) 
1,42 4,25 

24.3. Sludinājuma izvietošana 0,71 2,10 

24.4. 

 

Stacionāru reklāmas vai izkārtnes  

konstrukciju un būvju izvietošana 
14,23 71,10 

24.5. 

 

Īslaicīgu reklāmas vai izkārtnes  

konstrukciju izvietošana 
7,11 14,20 

„; 

 

 



1.5. izteikt 29.punkta Tabulu nr.5 šādā redakcijā: 

„Tabula nr.5 

Nr. 

 
Nodevas objekts 

  

Nodevas apmērs 

(EUR par viena veida 

objektu) 

   Fiziskās 

personas 

Juridiskās 

personas 

29.1. Novada simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, 

suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 

eksemplāriem 

21,34 42,65 

29.2. Novada simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, 

suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 

eksemplāriem 

35,57 64,00 

29.3. Novada simbolikas izmantošana masu informācijas 

līdzekļos patstāvīgi gada laikā 

42,69 71,10 

„. 

1.6. izteikt 35.punkta Tabulu nr.6 šādā redakcijā: 

„Tabula nr.6 

Nr. Nodevas objekts Nodevas 

likme 

fiziskām 

Personām 

EUR 

Nodevas likme 

juridiskām 

personām 

EUR 

35.1. Dzīvojamās mājas jaunbūve 28,46 42,00 

35.2. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, restaurācija 14,23 28,00 

35.3. Daudzdzīvokļu (3 un vairāk dzīvokļi) mājas 

jaunbūve, rekonstrukcija, restaurācija 

28,46 71,00 

35.4. Objekti ar komerciālu raksturu (būvapjoms līdz 3000 

m³, un telpu kopplatība līdz 400 m²) 

28,46  

71,00 

  

35.5. Objekti ar komerciālu raksturu (būvapjoms virs 3000 

m³, vai telpu kopplatība virs 400 m²) 

42,69 142,00 

35.6. Sabiedriska rakstura un lauksaimnieciska rakstura 

objekti (būvapjoms līdz 3000 m³, un telpu kopplatība 

līdz 400 m²) 

14,23 21,00 

35.7. Sabiedriska rakstura un lauksaimnieciska rakstura 

objekti (būvapjoms virs 3000 m³, vai telpu kopplatība 

virs 400 m²) 

28,46 42,00 

35.8. Ražošanas objekti un noliktavas (būvapjoms līdz 

3000 m³, un telpu kopplatība līdz 400 m²) 

28,46 71,00 

35.9. Ražošanas objekti un noliktavas ( būvapjoms virs 

3000 m³, vai telpu kopplatība virs 400 m²) 

42,69 142,00 

35.10. Izslēgts (ar grozījumiem, kas izdarīti 30.09.2010. Saistošajiem 

noteikumiem Nr. 34)  
- - 

35.11. Telpu un dzīvokļu pārplānošana, ja tiek skartas 

nesošās konstrukcijas, t.sk. funkcijas maiņa 

7,11 28,00 

35.12. Daudzdzīvokļu māju, ēku renovācija, fasādes maiņa 

(logu, durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa  un 

krāsošana, lodžiju aizstiklošana) 

14,23 28,00 

35.13. Inženierkomunikāciju (pievadu izbūve vai 

rekonstrukcija), iekšējie tīkli 

14,23 71,00 

35.14. Inženiertīklu (maģistrāļu) izbūve 28,46 113,00 

35.15. Teritorijas labiekārtošanai, žogu izbūvei, 

rekonstrukcijai 

7.11 21,00 



35.16. 

 

Dārza (vasaras) māju jaunbūve 28,46 - 

35.17. 

 

Dārza (vasaras) māju renovācija, rekonstrukcija, 

restaurācija 

14,23 - 

35.18. 

 

Saimniecības ēku  un palīgēku renovācija, 

rekonstrukcija, restaurācija 

14,23 42,00 

35.19. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves 35,57 71,00 

35.20. Ēku un būvju nojaukšana 7,11 14,00 

35.21. Inženierbūve (vēja ģeneratori) līdz 0,25 MW par 

katru iekārtu 

42,69 85,00 

35.22. Inženierbūve (vēja ģeneratori) virs 0,25 MW par  

katru iekārtu 

71,14 142,00 

35.23. Par būvatļauju pagarināšanu 7,11 21,00 

35.24. Par būvatļaujas pārreģistrēšanu 7,11 14,00 

35.25. Par būvatļaujas atkārtotu izsniegšanu 4,27 14,00 

35.26. Izslēgts (ar grozījumiem, kas izdarīti 30.09.2010. Saistošajiem 

noteikumiem Nr. 34)  
- - 

„; 

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 43.punktu šādā redakcijā: 

„43. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā 

vienlaicīgās apgrozības periodā veic latos, piemēro Ventspils novada domes 2010.gada 

29.jūnija saistošos noteikumos Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām“ 

noteiktās cenu likmes latos.“. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              A.MUCENIEKS 
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Ventspils novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2010.gada 

29.jūnija saistošos noteikumos Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām““ 
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Domes priekšsēdētājs                                                                A. MUCENIEKS 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļas nosaka, ka latu 

konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no 

latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā daļa 

nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā 

pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā 

euro ieviešanas dienā., bet trešā daļa nosaka, ka ne vēlāk kā piecus 

mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, 

pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti 

ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt 

Padomes noteikto maiņas kursu. 
2. Īss Saistošo noteikumu 

satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredz grozīt Ventspils novada domes 2010.gada 

29.jūnija saistošos noteikumus Nr.19 „Par Ventspils novada 

pašvaldības nodevām“  aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar 

atbilstošu vērtību euro un papildinot noteikumus ar 43.punktu, nosakot, 

ka naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā 

vienlaicīgās apgrozības periodā veic latos, piemēro Ventspils novada 

domes 2010.gada 29.jūnija saistošos noteikumos Nr.19 „Par Ventspils 

novada pašvaldības nodevām“ noteiktās cenu likmes latos. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar 

Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot 

oficiālo euro kursu EUR 1=LVL 0.702804 un veicot noapaļošanu uz leju. 

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz 

pašvaldības budžetu (~ budžeta samazinājums par 1%) un nav personai 

nelabvēlīgāks, jo noapaļošanas rezultātā tiek samazināts pašvaldības 

nodevu likmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu piemērošana nerada negatīvu ietekmi 

uzņēmējdarbības videi 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Ventspils novada domes sēdē, nosūtīti 

Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Ventspils 

novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, pieejami 

Ventspils novada domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  

novada domes mājas lapā internetā.  

6. 7. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām noteikumu projekta izstrādē netika 

veikta, jo projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības. 
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