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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.Nr.90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

 

2016.gada  28.aprīlī                                                                                                    Projekts 

                       Nr.  ____________                         
(protokols Nr.___________) 

 

Par Ventspils novada pašvaldības nodevām 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta  

trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10.punktu; Ministru  kabineta  

2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,  

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.¹punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ar pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) 

apliekamos objektus un nodevu likmes, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai 

kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas maksāšanas kārtību  un kontroli 

Ventspils novadā.   

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.  

II. Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu 

3. Nodevu likmes par Ventspils novada pašvaldības domes (turpmāk – Pašvaldība) izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas par šādā apmērā: 

3.1. Par izziņu par nekustāmā īpašuma nodokļa samaksu 
2,00 euro 

(par katru nekustamo 

īpašumu) 

3.2. Par izziņu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu 
3,00 euro 

(par katru zemes 

vienību) 

3.3. Par izziņu par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi 
3,00 euro 

(par katru nekustamo 

īpašumu) 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnovads.lv/


2 
 

3.4. Par izziņu par būves (ēkas) neesību 7,00 euro 

3.5. Par izziņu par būves statusu vai tehnisko stāvokli 7,00 euro 

3.6. 

Par domes lēmuma, rīkojuma un protokola atvasinājuma atkārtotu 

saņemšanu vai pēc trešās personas pieprasījuma (attiecas arī uz domes 

komiteju, komisiju lēmumiem un protokoliem, kā arī noteikumiem, 

nolikumiem) no esošā kalendāra gada dokumentiem 

2,00 euro 

(par katru lapu) 

3.7. 

Par domes lēmuma, rīkojuma un protokola atvasinājuma atkārtotu 

saņemšanu vai pēc trešās personas pieprasījuma (attiecas arī uz domes 

komiteju, komisiju lēmumiem un protokoliem, kā arī noteikumiem, 

nolikumiem) no pašvaldības arhīva dokumentiem 

3,00 euro 

(par katru lapu) 

3.8. 
Par citu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu – izziņa, dokuments, 

akts, apliecinājums, tai skaitā to atvasinājuma saņemšanu 

2,00 euro 

(par katru lapu) 

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas par pašvaldības domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu atbrīvotas: 

4.1. Ventspils novada pašvaldības iestādes;  

4.2. 1. un 2.grupas invalīdi; 

4.3. trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji; 

4.4. daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem; 

4.5. politiski represētas personas. 

III. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

5. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā :  

5.1.  

 

Par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu, ja pasākums ietver sporta 

un fizisko aktivitāšu elementus un ir piemērota maksa skatītājiem vai 

dalībniekiem 

20,00 euro 
 

5.2. 
Par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošana,  ja pasākums ietver sporta 

un fizisko aktivitāšu elementus un ir bezmaksas 
10,00 euro 

 

5.3. Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros (cirks, u.c.) 30,00 euro 

5.4. 
Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem 

vienas diennakts ietvaros 
20,00 euro 

6. No nodevas samaksas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās atbrīvoti 

sekojoši pasākuma organizatori: 

6.1. valsts pārvaldes institūciju un Ventspils novada pašvaldības iestāžu sarīkotie pasākumi; 

6.2. piemiņas, labdarības un citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumi.  

7. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

notiek tikai ar Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas izsniegtu atļauju. 

IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

8. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

noteiktas šādiem nodevu objektiem:  
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  Nodevas 

apmērs par 

dienu fiziskai 

personai 

Nodevas 

apmērs par 

dienu 

juridiskai 

personai 

Nodevas apmērs par 

mēnesi 

fiziskai 

personai 

juridiskai 

personai 

8.1. 

Par ielu tirdzniecību ar pašu 

ražotu lauksaimniecības 

produkciju un/vai amatniecības 

precēm, kā arī tirdzniecība ar 

savvaļas augiem, ogām, sēnēm, 

riekstiem tam norādītajās vietās 

0,50 euro 2,00 euro 10,00 euro 25,00 euro 

8.2. 

Par ielu tirdzniecību (izņemot šo 

noteikumu 8.1.puntā minētos 

gadījumos) tam norādītajās 

vietās 

2,00 euro 5,00 euro 20,00 euro 50,00 euro 

8.3. 

Par ielu tirdzniecība no 

pārvietojama 

mazumtirdzniecības punkta 

_ 5,00 euro - 50,00 euro 

 

9. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas: 

9.1. personas ar I un II grupas invaliditāti; 

9.2. Ventspils novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kurām piešķirts trūcīgās un 

maznodrošinātās personas statuss, ja tiek tirgota pašizgatavota, pašaudzēta un savvaļā 

ievākta produkcija; 

9.3. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā esošas 

zemes; 

9.4. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek Ventspils novada pašvaldības iestāžu 

organizētajos pasākumos. 

10. Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Ventspils 

novada pašvaldības attiecīgas pilsētas/pagasta pārvaldes izsniegtu atļauju. 

V. Nodevas par reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 

11. Nodevu likmes par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu 

objektiem:  

  

Nodevas apmērs  

par vienu kalendāro 

nedēļu fiziskai 

personai 

(11.4.apakšpunktā par 

vienu kalendāro gadu) 

Nodevas apmērs 

 par vienu kalendāro 

nedēļu juridiskai personai 

(11.4.apakšpunktā par 

vienu kalendāro gadu) 

11.1. 
Par vienas afišas (formātā līdz 1x1m) 

izvietošanu 
1,00 euro 2,00 euro 

11.2. 

 

Par vienas reklāmas (formātā virs  

1x1m) izvietošanu  
2,00 euro 5,00 euro 

11.3. Par viena sludinājuma izvietošanu - 1,00 euro 
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12. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas par reklāmu, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav 

saistīti ar komercdarbību. 

13. Reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošana publiskās vietās, vai vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietojamas tikai ar Ventspils 

novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvalžu atļaujām.  

VII. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu 

14. Nodevu likmes par būvatļaujas saņemšanu noteiktas šādā apmērā: 

 Nodevas objekts Nodevas apmērs euro 

par vienu ēku vai būvi 

I grupas ēkas, būves un inženierbūves 

14.1. Mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves 

laukums nav lielāks par 25 m
2
) 

25,00 

14.2. Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību 

nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un 

palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, 

nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m
2
 

35,00 

14.3. Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves 

laukumu līdz 60 m
2
, tai skaitā konteinertipa ēka vai 

būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta 

70,00 

14.4. Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m
3
 ārpus pilsētu 

un ciemu teritorijām  

25,00 

17.5. Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales 

ietaise ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā 

atrodas ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas 

25,00 

14.6. Elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m
2
, ārpus pilsētām 

un ciemiem 

25,00 

14.7. Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve 

vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu 

25,00 

14.8. Dzelzceļa gājēju pāreja un dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve 35,00 

14.9. Inženiertīklu pievads 20,00 

14.10. Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā 

elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, 

kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas 

25,00 

14.11. Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce, 

rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā 

25,00 

14.12. Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā, 

– soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna 

un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu 

norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml. 

10,00 

14.13. Sporta laukums ar segumu 10,00 

14.14. Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m 

augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla 

pievada 

25,00 

14.15. Žogs un mūris 10,00 

14.16. Gājēju ceļš 10,00 

14.17. Veloceļš 10,00 
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14.18. Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m 10,00 

14.19. Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez 

inženiertīkliem 

10,00 

14.20. Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 

20 m 

10,00 

14.21. Tornis vai masts līdz 10 m 10,00 

II grupas ēkas, būves un inženierbūves 

14.22. Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) 

jaunbūve 

80,00 

14.23. Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) 

pārbūve vai restaurācija vēsturiskām ēkām  

80,00 

14.24. Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) 

atjaunošana 

50,00 

14.25. Dārza māju, vasarnīcu (galvenokārt izmantojamas vasaras sezonā) 

jaunbūve 

50,00 

14.26. Dārza māju, vasarnīcu (galvenokārt izmantojamas vasaras sezonā) 

pārbūve 

50,00 

14.27. Dārza māju, vasarnīcu (galvenokārt izmantojamas vasaras sezonā) 

atjaunošana 

35,00 

14.28. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja 

līdz 5 stāvi) jaunbūve 

130,00 

14.29. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja 

līdz 5 stāvi) pārbūve vai restaurācija vēsturiskām ēkām  

130,00 

14.30. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja 

līdz 5 stāvi) atjaunošana 

100,00 

14.31. Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas 

ēku un kempingu jaunbūve 

80,00 

14.32. Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas 

ēku un kempingu pārbūve 

80,00 

14.33. Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas 

ēku un kempingu atjaunošana 

50,00 

14.34. Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku jaunbūve 80,00 

14.35. Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku pārbūve 80,00 

14.36. Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku 

atjaunošana 

50,00 

14.37. Individuālo garāžu ēku jaunbūve 50,00 

14.38. Individuālo garāžu ēku pārbūve 35,00 

14.39. Individuālo garāžu ēku atjaunošana 35,00 

14.40. Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām telpām 

jaunbūve 

80,00 

14.41. Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām telpām 

pārbūve 

60,00 

14.42. Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām telpām 

atjaunošana 

50,00 

14.43. Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m
2
  jaunbūve 80,00 

14.44. Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m
2
  pārbūve 60,00 

14.45. Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m
2
  atjaunošana 50,00 

14.46. Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m
2
  jaunbūve 80,00 

14.47. Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m
2
  pārbūve 60,00 
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14.48. Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m
2
  atjaunošana 50,00 

14.49. Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, 

universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) jaunbūve 

80,00 

14.50. Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, 

universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) pārbūve 

60,00 

14.51. Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, 

universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) 

atjaunošana 

50,00 

14.52. Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, 

saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas 

lielāki par 60 m
2
) jaunbūve 

60,00 

14.53. Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, 

saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas 

lielāki par 60 m
2
) pārbūve 

50,00 

14.54. Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, 

saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas 

lielāki par 60 m
2
) atjaunošana 

35,00 

14.55. Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) jaunbūve 60,00 

14.56. Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) pārbūve 50,00 

14.57. Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) atjaunošana 35,00 

14.58. Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, inženiertīkli un 

inženierbūves kas neietilpst I grupā) jaunbūve 

50,00 

14.59. Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, inženiertīkli un 

inženierbūves, kas neietilpst I grupā) pārbūve 

35,00 

14.60. Mastu un torņu ar augstumu no 10 līdz 100 m jaunbūve 60,00 

14.61. Mastu un torņu ar augstumu no 10 līdz 100 m pārbūve 50,00 

14.62. Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 2 MW, spēkstaciju un vēja 

elektrostacijas būves ar jaudu līdz 20 kW, jaunbūve 

130,00 

14.63. Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 2 MW, spēkstaciju un vēja 

elektrostacijas būves ar jaudu līdz 20 kW pārbūve 

100,00 

14.64. Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas tvertņu 

jaunbūve 

80,00 

14.65. Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas tvertņu 

pārbūve 

60,00 

III grupas ēkas, būves un inženierbūves 

14.66. Ēku, kurām ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi jaunbūve 150,00 

14.67. Ēku, kurām ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi pārbūve 120,00 

14.68. Ēku, kurām ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi atjaunošana 100,00 

14.69. Ēku, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs jaunbūve 150,00 

14.70. Ēku, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs pārbūve 130,00 

14.71. Ēku, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs atjaunošana 100,00 

14.72. Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 

cilvēkiem jaunbūve 

150,00 

14.73. Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 

cilvēkiem pārbūve 

130,00 

14.74. Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 

cilvēkiem atjaunošana 

100,00 

14.75. Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 

1000 m
2
 jaunbūve 

150,00 
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14.76. Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 

1000 m
2
 pārbūve 

130,00 

14.77. Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 

1000 m
2
 atjaunošana 

100,00 

14.78. Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m
2
 vai 

kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m
2
 jaunbūve 

150,00 

14.79. Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m
2
 vai 

kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m
2
 pārbūve 

130,00 

14.80. Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m
2
 vai 

kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m
2
 atjaunošana 

100,00 

14.81. Ēku vai rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu 

uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 

m
3
 jaunbūve 

150,00 

14.82. Ēku vai rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu 

uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 

m
3
 pārbūve 

130,00 

14.83. Ēku vai rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu 

uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 

m
3
 atjaunošana 

100,00 

14.84. Ūdens rezervuāru (pazemes un virszemes) virs 1000 m
3
 jaunbūve 150,00 

14.85. Ūdens rezervuāru (pazemes un virszemes) virs 1000 m
3
 pārbūve 130,00 

14.86. Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, 

lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW 

jaunbūve 

150,00 

14.87. Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, 

lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW 

pārbūve 

130,00 

14.88. Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku 

spriegumu jaunbūve 

150,00 

14.89. Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku 

spriegumu pārbūve 

130,00 

14.90. Tiltu ar laidumu 2 m un vairāk, jaunbūve 150,00 

14.91. Tiltu ar laidumu 2 m un vairāk, pārbūve 130,00 

14.92. Autoceļu caurteku ar ailas platumu 2 m un vairāk, jaunbūve 150,00 

14.93 Autoceļu caurteku ar ailas platumu 2 m un vairāk, pārbūve 130,00 

14.94. Torņu un mastu, augstāku par 100 m jaunbūve 150,00 

14.95. Torņu un mastu, augstāku par 100 m pārbūve 130,00 

14.96. Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un 

augstāku jaunbūve 

150,00 

14.97. Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un 

augstāku pārbūve 

130,00 

14.98. Apakšstaciju (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) 

ar 110 kV spriegumu un augstāku jaunbūve 

150,00 

14.99. Apakšstaciju (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) 

ar 110 kV spriegumu un augstāku 

130,00 

 

14.100. Hidroelektrostaciju ar jaudu virs 2 MW jaunbūve 150,00 

14.101. Hidroelektrostaciju ar jaudu virs 2 MW pārbūve 130,00 

14.102. Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 

1,6 MPa 

150,00 
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14.103. Spēkstaciju ar jaudu virs 20 kW un vēja elektrostacijas ar jaudu 

no 20 kW līdz 1 MW (viena vēja turbīna) jaunbūve 

150,00 

14.104. Spēkstaciju ar jaudu virs 20 kW un vēja elektrostacijas ar jaudu 

no 20 kW līdz 1 MW (viena vēja turbīna) pārbūve 

130,00 

14.105. Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW (viena vēja turbīna) 

jaunbūve 

500.00 

14.106. Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW (viena vēja turbīna) 

pārbūve 

350.00 

14.107. Dūmeņu ar augstumu virs 60 m jaunbūve 150,00 

14.108. Dūmeņu ar augstumu virs 60 m pārbūve 130,00 

14.109. Ūdens noteču un līmeņu regulēšanas hidrotehnisko būvju (ja 

aizsprosta augstums pārsniedz 15 metrus vai novadbūves 

caurplūde pārsniedz 500 m3/s) jaunbūve 

150,00 

14.110. Ūdens noteču un līmeņu regulēšanas hidrotehnisko būvju (ja 

aizsprosta augstums pārsniedz 15 metrus vai novadbūves 

caurplūde pārsniedz 500 m3/s) pārbūve 

130,00 

14.111. Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko būvju, ja 

hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai 

sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s jaunbūve 

150,00 

14.112. Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko būvju, ja 

hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai 

sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s pārbūve 

130,00 

14.113. Visu būvju Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos jaunbūve 200,00 

14.114. Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmu ar darba spiedienu virs 

1,6 MPa jaunbūve 

150,00 

14.115. Rūpnieciskās ražošanas būvju (ieguves rūpniecības vai iežieguves 

būve, ķīmiskās ražošanas būve, smagās rūpniecības uzņēmumu 

būve) jaunbūve 

150,00 

14.116. Estrāžu, atklātu sporta laukumu un baseinu ar tribīnēm, 

paredzētām vairāk nekā 100 cilvēkiem jaunbūve 

150,00 

14.117. Estrāžu, atklātu sporta laukumu un baseinu ar tribīnēm, 

paredzētām vairāk nekā 100 cilvēkiem pārbūve 

130,00 

14.118. Maģistrālo naftas produktu cauruļvadu (izņemot gāzes 

cauruļvadus) jaunbūve 

150,00 

14.119. Maģistrālo naftas produktu cauruļvadu (izņemot gāzes 

cauruļvadus) pārbūve 

130,00 

14.120. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ar jaudu virs 100 m
3
/diennaktī 

jaunbūve 

150,00 

14.121. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ar jaudu virs 100 m
3
/diennaktī 

pārbūve 

150,00 

14.122. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas staciju ar jaudu virs 

100 m
3
/diennaktī jaunbūve 

150,00 

14.123. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas staciju ar jaudu virs 

100 m
3
/diennaktī pārbūve 

130,00 

14.124. Ūdens un kanalizācijas tīklu ar diametru no 500 mm jaunbūve 150,00 

14.125. Ūdens un kanalizācijas tīklu ar diametru no 500 mm pārbūve 130,00 

14.126. Ūdens attīrīšanas ietaišu ar jaudu virs 100 m
3
/diennaktī jaunbūve 150,00 

14.127. Ūdens attīrīšanas ietaišu ar jaudu virs 100 m
3
/diennaktī pārbūve 130,00 

14.128. Lidlauku skrejceļu jaunbūve 180,00 
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14.129. Lidlauku skrejceļu pārbūve 150,00 

 

15. No nodevas samaksas par būvatļaujas saņemšanu atbrīvoti Ventspils novada pašvaldības 

uzņēmumi un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās patstāvīgo funkciju veikšanai.  

16. Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 

noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

noteiktajā kārtībā. 

VIII. Nodevu samaksas kārtība un kontrole 

17. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Ventspils novada 

pašvaldības budžetā. 

18. Nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma vai 

atļaujas saņemšanas un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā pašvaldības nodeva 

netiek atgriezta, ja šajos noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

19. Šajos noteikumos noteikto nodevu piemērošanu realizē un nodrošina iestādes „Ventspils novada 

pašvaldība” struktūrvienības: 

19.1. Pašvaldības Kancelejas nodaļa – par 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā noteikto nodevu; 

19.2. Pašvaldības Nodokļu nodaļa -  par 3.1.apakšpunktā noteikto nodevu; 

19.3. Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa – par 3.2. un 3.3.apakšpunktā noteikto nodevu; 

19.4. Pašvaldības Būvvalde – par 3.4., 3.5.apakšpunktā un par 14.1. līdz 14.129.apakšpunktos 

noteiktajām nodevām; 

19.5. Pašvaldības Attīstības nodaļa – par 5.1. līdz 5.4.apakšpunktos noteiktajām nodevām;  

19.6. Pašvaldības pilsētas/pagasta pārvalde – par 8.1. līdz 8.3.apakšpunktos, 11.1. līdz 

11.3.apakšpunktos noteiktajām nodevām. 

20. Kopējo kontroli par pašvaldības nodevu uzskaiti nodrošina Ventspils novada pašvaldības Finanšu 

nodaļa ar centralizēto grāmatvedību. Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību nodrošina 

informācijas par nodevu iekasēšanu iepriekšējā gadā izvietošanu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā "Ventspils Novadnieks" un mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  līdz nākošā gada 1. 

martam. 

VIII. Noslēguma jautājumi 

21. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 

2010.gada 29.jūnija saistošos noteikumus Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    A.MUCENIEKS 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.Nr.90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv  

 

Ventspils novadā  

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM  

” PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām " (turpmāk 

– Noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"14.panta pirmās 

daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"12.panta pirmās daļas 1., 

2., 4., 7.,9. un 10.punktu un LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem 

Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības 

nodevas". Noteikumi jaunā redakcijā izdoti sakarā ar to, ka plānotais 

grozījumu apjoms Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.19  "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām " pārsniedz 

50% teksta, kā rezultātā normatīvo aktu ir nepieciešams sagatavot jaunā 

redakcijā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka šādu nodevu veidu piemērošanu Ventspils 

novadā: 

 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 būvatļaujas saņemšanu;  

 nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu; 

 nodeva par pašvaldības simbolikas 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. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības 

budžeta ieņēmumiem. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnovads.lv/
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4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumu pieņemšana neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Ventspils 

novada pašvaldībā.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav organizētas. 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

Ventspils novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv   

 

http://www.ventspilsnovads.lv/

