
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
AIZPUTES NOVADA DOME 

Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr.63448188, fakss 63459148 

Apstiprināti ar 

Aizputes novada domes 30.03.2010. 

lēmumu Nr.120 

 
Grozījumi izdarīti ar  

Aizputes novada domes 28.04.2010.  

saistošajiem Noteikumiem Nr.12 

Aizputes novada domes 24.04.2013. lēmumu Nr.148 

Aizputes novada domes 28.08.2013. lēmumu Nr.330 

 

2010.gada 30.martā       Saistošie noteikumi Nr.9 

Aizputē          

 

Aizputes novada pašvaldības nodevas 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par nodokļiem un nodevām” 

10.panta pirmo un trešo daļu 

12.panta  pirmās daļas 1., 4.,7.,9. punktu. 

 

Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus ar nodevām 

apliekamos objektus Aizputes novadā 

1. Lietotie termini:  

Publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā 

daļa, ietve, nomale, sadalošā josla), laukumi, autoostas zāle, gaiteņi, parki, skvēri, un citas 

speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts 

vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus. 

2. Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu: 
 

 

Nr. 

p. k. 
Nodevas objekts Nodevas likme (Ls) Nodevas likme 

(EUR) 

2.1. apliecināti domes lēmumu un protokolu izraksti un kopijas 

(izņemot par pirmreizēju lēmuma izsniegšanu personām par 

kurām lēmums pieņemts)  

1,00 1.42 

2.2. izziņa par nekustamā īpašuma parādu neesamību Aizputes 

novada pašvaldības budžetā 
1,00 1.42 

2.3 izziņas no domes arhīva 2,00 2.85 

2.4 atkārtoti izsniedzami pašvaldības domes sēžu protokolu izraksti 

(apliecinātas kopijas) 
2,00 2.85 

2.5 rekomendācijas un raksturojumi 2,00 2.85 

2.6 izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem un izmantošanas 

mērķi 
1,50 2.13 

2.7 citi domes dokumenti 0,50 (par 1 lpp.) 0.71(par 1 lpp.) 

2.8.  (svītrots ar 28.08.2013. lēmumu Nr.330)   
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3. Nodeva par tirdzniecību pašvaldības noteiktajās publiskajās vietās par 2 tekošo metru vietu: 

 
Nr. p. 

k. 

Nodevas objekts – tirdzniecība publiskās vietās Periods, par kuru 

veicama apmaksa 

Nodevas likme (EUR) 

juridiskām un 

fiziskām personām 

3.1. Pašu izgatavotu mākslas priekšmetu, lietišķās mākslas 

un daiļamatniecības izstrādājumu tirdzniecība 

Viena diena 2 

Kalendārais mēnesis 20 

Kalendārais gads 100 

3.2. Pašu izaudzētu  augļu, ogu, stādu un  dēstu tirdzniecība 

(uzrādot attiecīgus dokumentus par zemes īpašuma 

tiesībām vai nomas tiesībām) no 2m platas tirdzniecības 

vietas  

 

Viena diena 2 

Kalendārais mēnesis 20 

Kalendārais gads 100 

3.3. 

3.3.1. 

Ziedu tirdzniecība: 

ar pašu audzētiem ziediem (uzrādot attiecīgu dokumentu 

par zemes īpašuma vai nomas tiesībām) 

  

Viena diena 1 

Kalendārais mēnesis 10 

Kalendārais gads 45 

3..3.2. ar iepirktiem ziediem Viena diena 3 

Kalendārais mēnesis 45 

Kalendārais gads 250 

3.4.  Savvaļas sēņu, ogu un riekstu tirdzniecība 

 

Viena diena 2 

Kalendārais mēnesis 20 

Kalendārais gads 100 

3.5. Ēdināšanas pakalpojumi un karsto uzkodu tirdzniecība 

no speciālām iekārtām, ar noteikumu, ka tās atbilst 

sanitārajām un higiēnas normām 

Viena diena 10 

Kalendārais mēnesis 80 

Kalendārais gads 300 

3.6. Saldējuma tirdzniecība no speciālām iekārtām Viena diena 3 

Kalendārais mēnesis 25 

Kalendārais gads 150 

3.7. Bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība Viena diena 3 

Kalendārais mēnesis 25 

Kalendārais gads 150 

3.8. Alus tirdzniecība no speciālām iekārtām Viena diena 15 

Kalendārais mēnesis 100 

Kalendārais gads 360 

3.9. Preses izdevumu tirdzniecība 

 

Viena diena 3 

Kalendārais mēnesis 25 

Kalendārais gads 150 

3.10. Eglīšu tirdzniecība Ziemassvētku un Jaungada laikā 

(uzrādot attiecīgu dokumentu par zemes īpašuma vai 

nomas tiesībām) 

Viena diena 5 

3.11. Tirdzniecība ar pārtikas precēm:  

3.11.1. Pašu ražotām 

 

Viena diena 2 

Kalendārais mēnesis 20 

Kalendārais gads 150 

3.11.2. Latvijā rūpnieciski ražotām 

 

Viena diena 3 

Kalendārais mēnesis 30 

Kalendārais gads 200 
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3.11.3. Importētu produkciju 

 

Viena diena 10 

Kalendārais mēnesis 100 

Kalendārais gads 400 

3.12. 

3.12.1. 

Tirdzniecība ar nepārtikas precēm 

Pašu ražotām 

 

 

Viena diena 

 

2 

Kalendārais mēnesis 30 

Kalendārais gads 200 

3.12.2. 

 

 

Latvijā rūpnieciski ražotām 

 

 

Viena diena 

Kalendārais mēnesis 

Kalendārais gads 

 

3 

30 

200 

3.12.3.  Importētu produkciju 

 

Viena diena 7 

Kalendārais mēnesis 80 

Kalendārais gads 400 

3.13. 

 

Loterijas biļetēm 

 

Viena diena 10 

Kalendārais mēnesis 80 

Kalendārais gads 400 

3.14. 

 

Tirdzniecība publisku pasākumu laikā ar alkoholu un 

pārtikas precēm 

 

Publiska pasākuma 

organizatoru noteikta 

viena tirdzniecības 

vieta (2 m) 

50 

3.15. 

 

Lauksaimniecības un mājas dzīvnieki, putni, zivis 

 

Viena diena 2 

Kalendārais mēnesis 20 

Kalendārais gads 100 

(Grozījumi ar 2015.gada 28.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.7) 

3
1
. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad 

nodevas apmērs par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu tiek noteikts pēc augstākās nodevas 

likmes. (Papildināts ar 2015.gada 28.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.7) 

3
2
. Masu pasākumu laikā papildus tirdzniecības nodevai pasākuma rīkotājs var noteikt  papildus 

maksu par pakalpojumiem (elektroenerģijas nodrošināšana, atkritumu savākšana u.tml.) 
(Papildināts ar 2015.gada 28.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.7) 

 

4. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskā vietā: 
 

Nr. 

p. k. 
Nodevas objekts Nodevas likme (Ls) Nodevas likme 

(EUR) 

4.1. par pašvaldības stenda izmantošana vienas informācijas vietas 

izmantošana dienā  
formāts A4, 

             A3, 

             A2, 

             A1  

 
 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

 

 
0.28 

0.43 

0.57 

0.71 

4.2. par reklāmas, afišu un sludinājuma izvietošanu ārpus 

pašvaldības stenda vai vietās, kas vērsta pret publisku vietu  
20,00 28.46 

    
 

5. Nodeva par pašvaldības simbolikas (novada, pagastu ģerboņa) izmantošanu: 

 

Nr. 

p. k. 
Nodevas objekts Nodevas likme (Ls) Nodevas likme 

(EUR) 

5.1. uz veidlapām, vizītkartēm, reklāmām, uzņēmumu ēku fasādēm 

gadā:  
 
3,00 

 

 

4.27 
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5.2 uz tirdzniecībai izgatavotām precēm, t.sk. suvenīri, preču 

iesaiņojumiem, preču zīmēm (par katru preču sortimentu 

atsevišķi)  

  

 
 

5,00 

 

 

7.11 

    
 

6. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt 

pašvaldības atļauju vai pakalpojumu šajos noteikumos noteiktā kārtībā. 

  

7. Pašvaldības nodeva maksājama līdz pakalpojuma vai atļaujas saņemšanai. 

 

8. No pašvaldības nodevas maksāšanas atbrīvojami: 

8.1 no nodevas par pašvaldības domes izstrādātiem oficiāliem dokumentiem – valsts pārvaldes 

institūcijas, novada trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, 1. un 2. grupas invalīdi; 

 

8.2 no nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu, - juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē 

par veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas 

komercdarbības veikšanas vietas, kā arī personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav 

saistīta ar komercdarbību; 

  

8.3 iestādes, kuras tiek finansētas no Aizputes novada pašvaldības budžeta; 

 

8.4. bezdarbnieki par Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniedzamiem dokumentiem. 

 

9. Pašvaldības nodeva iemaksājama Aizputes novada domes kasē vai pagastu pašvaldības kasēs 

vai Aizputes novada domes pašvaldības kontos. 

 

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Aizputes pilsētas domes 25.07.2007. 

Saistošie noteikumi Nr.9 (protokols nr.13, &.14) un līdz šim apstiprinātie Saistošie noteikumi 

par pašvaldības nodevas noteikšanu Aizputes pagasta padomē, Cīravas pagasta padomē, 

Kalvenes pagasta padomē, Kazdangas pagasta padomē un Lažas pagasta padomē. 
 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                Aivars Šilis 

 


