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APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes
lēmumu (prot. Nr.2, 14.§.)

un precizējumiem, kas veikti ar 27.03.2014.
sēdes lēmumu nr.3 (protokols nr.3, 12.§)
CIBLAS NOVADA DOMES 2014. GADA 27 FEBRUĀRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr.4„PAR CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4.,9., 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 3. punktu, 161.punktu.

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi attiecas uz Ciblas novada pašvaldības administratīvo teritoriju un
pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie
noteikumi.
2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Ciblas novada
pašvaldības budžetā.
3. Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinus Ciblas
novada pašvaldības administrācijā vai pagastu pārvaldēs, saņemot rēķinu novada pašvaldības
administrācijas grāmatvedībā vai pagastu pārvaldēs, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav
noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu
apliekamo darbību veikšanas.
4. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti par nodevas nomaksu.
5. Ciblas novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:
5.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātajām kopijām;
5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
5.3. tirdzniecību publiskās vietās;
5.4. būvatļaujas saņemšanu;
5.5. simbolikas izmantošanu.

II.NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN
APLIECINĀTU KOPIJU SAŅEMŠANU
6.Ciblas novada pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem
un to apliecinātām kopijām:
6.1. par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu: fiziskām personām – EUR 1.40, juridiskām
personām - EUR 2.80
6.2. domes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem - EUR 2.00
6.3. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu - EUR 0.70
6.4. izziņa par nekustamā īpašuma piederību - EUR 0.70, ja par nekustamo īpašumu valsts kadastra dokumentu
reizi kalendārajā gadā rakstveidā pieprasīta un bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā
saņemta aktuālā kadastra datu informācija par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus
6.5. izziņas no pašvaldības arhīva - EUR 2,00
6.6. raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes - EUR 2,00;
6.7. izziņas no būvvaldes - EUR 4,00;
6.8. izziņas no dzimtsarakstu nodaļas arhīva - EUR 2,0;
6.9. pārējās izziņas - EUR 0.70
6.10.saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo normatīvo aktu apliecinātas kopijas - EUR 0,14
par 1 lappusi.
6.11. Izziņa par nepabeigtu būvi – fiziskām personām - Eur 7.00, juridiskām personām –EUR 9.00
6.12. Izziņa par atbilstību teritorijas plānojumam – fiziskām personām - Eur 1,40, juridiskām personām –EUR
2,80
7.No nodevas par Ciblas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to kopiju, izziņu un citu
dokumentu saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas,
personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, par dzīvesvietas izziņas saņemšanu bērni līdz 18.gadu vecumam, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
III. PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU SARĪKOŠANU PUBLISKĀS
VIETĀS
8.Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Ciblas
novada pašvaldības teritorijā - EUR 21,00.
9.Šo noteikumu 8. punktā minētie pasākumi var tikt rīkoti pēc atļaujas saņemšanas novada pašvaldībā. Pamats
atļaujas saņemšanai ir pašvaldībai iesniegtais iesniegums no pasākuma rīkotāja, pamatojoties uz kuru tiek
dota atļauja pasākuma rīkošanai.
10. Izklaidējoša rakstura komerciāli pasākumi var tikt rīkoti tikai ar pašvaldību saskaņotās vietās.
11.Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura komerciālus
pasākumus publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
12.No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, kas pilda
Ciblas novada pašvaldības pasūtījumu.
13.Nodeva pilnā apjomā iemaksājama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms pasākuma rīkošanas.
IV.NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
14.Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu par vienu tirdzniecības vietu.
15.Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajās vietās.

16.Nodevas objekti un likmes ir šādi:
16.1. Par tirdzniecību ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājsaimniecības precēm EUR 1,40 - par
dienu;
16.2. Par tirdzniecību ar pārtikas precēm un bezalkoholiskiem dzērieniem EUR 2,80 par dienu
16.3. Par tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem un/vai tabakas izstrādājumiem masu pasākumu
laikā EUR 7,00
16.4. Par tirdzniecību ar pašu izgatavotajiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas priekšmetiem un
daiļamatniecības izstrādājumiem EUR 2,80.
16.5. Par tirdzniecību ar rūpniecības precēm; EUR 2,80
16.6. Par tirdzniecību ar mājražojuma pārtikas precēm EUR 1,40
V. NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU
Būvvaldes pakalpojums
Nodevas apmērs
fiziskām
personām
EUR
17.1.Būvatļaujas saņemšana
17.1.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:
17.1.1.1.jaunbūve
42
17.1.1.2.rekonstrukcija, restaurācija
35
17.1.1.3.renovācija
28
17.1.2.Individuālās dzīvojamās mājas ar palīgēkām:
17.1.2.1.jaunbūve
35
17.1.2.2. rekonstrukcija, restaurācija
28
17.1.2.3.renovācija
17
17.1.3.Individuālās dzīvojamās mājas
17.1.3.1. jaunbūve
28
17.1.3.2.rekonstrukcija, restaurācija
21
17.1.3.3. renovācija
14
17.1.4. Vasaras mājas, dārza mājiņas, atpūtas mājiņas
17.1.4.1.jaunbūve
17
17.1.4.2.rekonstrukcija, restaurācija
12
17.1.4.3.renovācija
9
17.1.5.Saimniecības ēkas, garāžas, pirts un citas
palīgēkas
17.1.5.1.jaunbūve
14
17.1.5.2.rekonstrukcija, restaurācija
11
17.1.5.3.renovācija
8
17.1.6.Inženierkomunikācijas un inženierbūves
17.1.6.1. jaunbūve
12
17.1.7. Teritoriju labiekārtošana, mazas arhitektūras
formas
17.1.7.1. jaunbūve
9
17.1.7.2. rekonstrukcija, restaurācija
8
17.1.7.3. renovācija
7
17.1.8. Biroju, viesnīcu un tam līdzīga lietojuma ēkas
17.1.8.1. jaunbūve
35

Nodevas apmērs
juridiskām
personām
EUR

52
45
38
42
35
21
38
31
21
35
28
21

21
18
12
17

12
9
8
49

17.1.8.2. rekonstrukcija, restaurācija
17.1.8.3. renovācija
17.1.9. Izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu,
plašizklaides pasākumu ēkas
17.1.9.1. jaunbūve
17.1.9.2. rekonstrukcija, restaurācija
17.1.9.3. renovācija
17.1.10. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības
ēkas, t.sk.degvielas uzpildes stacijas
17.1.10.1. jaunbūve
17.1.10.2. rekonstrukcija, restaurācija
17.1.10.3. renovācija
17.1.11.Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
17.1.11.1. jaunbūve
17.1.11.2. rekonstrukcija, restaurācija
17.1.11.3. renovācija
17.1.12. Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās
saimniecības un noliktavu ēkas
17.1.12.1. jaunbūve
17.1.12.2. rekonstrukcija, restaurācija
17.1.12.3. renovācija
17.2. Ēku un būvju nojaukšana
17.3. Būvatļaujas reģistrācija specializētās
būvniecības gadījuma

28
19

35
60

35
28
19

42
35
59

42
28
21

49
38
29

42
35
28

56
49
42

28
21
14
7
2,80

35
28
21
14
9

18. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību Latvijas
Republikas Ministru kabineta 01.04.1997.gada noteikumu Nr.112 „Vispārējie būvnoteikumi” noteiktajā
kārtībā, saņem pašvaldības būvvaldes pozitīvu atzinumu projektēšanai vai būvatļauju, kā arī citus būvvaldes
izsniegtus dokumentus.
19. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta
saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, izbraukšana uz objektu, kā arī citas ar
būvprojekta saskaņošanu saistītās darbības).
20. No nodevas ir atbrīvotas personas, kas būvniecību veic par Ciblas novada budžeta līdzekļiem un
būvdarbu pasūtītājs ir Ciblas novada pašvaldība.
VI. PAR CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU
21. Ciblas novada pašvaldības simbolika (pašvaldības ģērboņa, dažādu pasākumu simbolos publiskās
vietās Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantošanā reklāmā, preču zīmēs, suvenīru
ražošanā vai citiem) komerciāliem mērķiem:
Fiziskām personām - EUR 14,00, juridiskām personām – EUR 28,00.
22. Ciblas novada pašvaldības simbolika (pašvaldības ģērboņa, dažādu pasākumu simbolos publiskās
vietās Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantošanā reklāmā, preču zīmēs, suvenīru
ražošanā vai citiem) nekomerciāliem mērķiem: fiziskām personām - EUR 7,00, juridiskām personām – EUR
14,00.

23. Nodevas par Ciblas novada pašvaldības simbolikas izmantošanu maksātāji ir fiziskas vai
juridiskas personas, kuras izmanto Ciblas novada pašvaldības simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru
ražošanā vai citiem mērķiem.
24. Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms simbolikas izmantošanas.
VII. UZRAUDZĪBA PAR NOTEIKUMU IZPILDI
25. Uzraudzību par šo saistošo noteikumu izpildi veic Ciblas novada pašvaldības izpilddirektors un
pagastu pārvalžu vadītāji.
VIII.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
26. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.
27. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi.
28. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā, ka arī interneta mājas lapā
www.ciblasnovads.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ciblas novada pašvaldības 2011.gada 29.jūnija
saistošie noteikumi Nr.5 „Par Ciblas novada pašvaldības nodevām”.

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Juris Dombrovskis

