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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237 

 tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

APSTIPRINĀTI 
Viesītes novada domes 

2011.gada 5.maija sēdē (prot.Nr.8;15.#) 

 

 

2011.gada saistošie noteikumi Nr.7                   

PAR VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 2.,4.,7.,9.punktiem 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) 

objektus, likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras 

atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi. 

2. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, izņemot 

17.punktā noteiktajā gadījumā.  

3. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas nomaksu, iesniedzami Viesītes novada pašvaldības 

administrācijas kancelejā. 

4. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetā, un tās izlieto 

saskaņā ar apstiprināto Viesītes novada pašvaldības budžetu. 

5. Viesītes novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības ir atbrīvotas no pašvaldības nodevu 

nomaksas.  

 

 

II. Nodeva par Viesītes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu 

6. Nodevas likme par Viesītes novada pašvaldības simbolikas – Viesītes novada pašvaldības 

ģerboņa attēla izmantošanu un Viesītes pilsētas karoga un ģerboņa izmantošanu komerciāliem 

mērķiem, vienam produkcijas veidam gadā: 

6.1. fiziskām personām Ls 10,00 

6.2. juridiskajām personām Ls 20,00 

 

7. Pašvaldības simbolikas izmantošana atļauta tikai ar Viesītes novada domes lēmumu. 
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III. Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu  

8. Nodevas likme par reklāmas izvietošanu publiskās vietās gadā: 

 

8.1. telpiskai reklāmai  5,00    Ls/m² 

8.2. izgaismotai telpiskai reklāmai 10,00   Ls/m² 

    

9. Nodevu aprēķina proporcionāli par atlikušajiem kalendārā gada pilniem mēnešiem un tālāk par 

katru nākamo kalendāro gadu. 

10. Ikgadējais maksājums veicams līdz konkrētā gada 31.martam.  

 

IV. Nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās fiziskām  

un juridiskām personām 

11. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās dienā, tirgojot:  

 

11.1. pašu saražotu un izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības 

un svaigus zvejas produktus nelielos daudzumos saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus 

Ls 0,50 

11.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem 

paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un 

dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas 

Ls 0,50 

11.3.  augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu Ls 1,00 

11.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas 

Ls 0,50 

11.5. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; Ls 0,50 

11.6. mežu reproduktīvo materiālu; Ls 1,00 

11.7. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to 

gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro 

produktu apriti nelielos apjomos; 

Ls 0,50 

11.8.  lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība 

publiskajās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai 

Ls 0,50 

11.9. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību 

objektus, kas reproducēti personiskajām vajadzībām. 

Ls 1,00 
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12. Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iekasē nodevu par tirdzniecību publiskās vietās no 

fiziskām un juridiskām personām, ja pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība ir ielu 

tirdzniecības organizētājs. Iekasētās nodevas pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība iemaksā 

Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetā 5 (piecu) darba dienu laikā no nodevas saņemšanas 

dienas. 

13. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas 

apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes. 

14. Nodevu par ielu tirdzniecību citās publiskās vietās nemaksā personas, kuras ar tirdzniecību 

nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs un cita 

speciāli tirdzniecībai iekārtota vieta), kā arī slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas 

personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.  

15. No nodevas atbrīvo I un II grupas invalīdus, trūcīgās personas, kuras tirgo 

pašizgatavotu, pašaudzētu vai savvaļā ievāktu produkciju.  

 

 

V. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 

publiskās vietās 

 

 
16. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās vietās: 

 

16.1. vienai dienai Ls 5,00 

16.2. par katru nākamo pasākuma dienu Ls 2,00 

 

17. No nodevas atbrīvo piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma 

veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam.  

 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs        J.Līcis 
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2011.gada saistošo noteikumu Nr.7 

„Par Viesītes novada pašvaldības nodevām” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums. 

Pretstatā citām pašvaldībām Viesītes novada pašvaldībai līdz šim brīdim 

nav pieņemti saistošie noteikumi, uz kā pamata pašvaldībai būtu tiesības 

likumīgi iekasēt atsevišķas nodevas, tāpēc šo noteikumu pieņemšana ir 

ne tikai iekavēta, bet ir arī vitāli svarīga.  

 

2. Īss projekta saturs. Likumā „Par nodokļiem un nodevām” ir noteikts regulējums, kas 

pašvaldībām piešķir ekskluzīvas tiesības savā administratīvajā teritorijā 

pašām noteikt atsevišķas nodevas un to apmērus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu. 

Pagaidām ir grūti prognozēt, par cik tieši ar šo saistošo noteikumu 

palīdzību tiks papildināts pašvaldības budžets, taču ir skaidrs, ka 

pašvaldības budžetam tie būs papildus ienākumi. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Ar saistošajiem noteikumiem būs iespējams daļēji sakārtot un 

sistematizēt uzņēmējdarbības vidi, radīt papildus iespējas uzņēmējiem 

reklamēties un likumīgi piedalīties dažādos masu pasākumos. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām. 

Šie saistošie noteikumi ir pieņemti pēc pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošo uzņēmēju un iedzīvotāju ieteikuma. Noteikumi kalpos par 

pamata bāzi citu saistošo noteikumu pieņemšanai, piemēram, par ielu 

tirdzniecību, par reklāmu izvietošanu utt. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Viesītes novada pašvaldība starp vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem un 

pārējiem iedzīvotajiem ir veikusi virkni konsultatīvo pārrunu. Nevienā no 

veiktajām pārrunām nav saņemti iebildumi pret šādu saistošo noteikumu 

pieņemšanu. Iedzīvotāji atbalsta pašvaldības centienus ierobežot 

negodīgu uzņēmējdarbību un tās sakārtošanu Viesītes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                        J.Līcis 

 


