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„Par Salas novada pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5.punktu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Salas novada administratīvo teritoriju un pašvaldības
nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie noteikumi.
1.2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Salas novada
pašvaldības budžetā.
1.3. Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā naudā pašvaldības kasē vai veicot bezskaidras naudas
norēķinu, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.
1.4. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti par nodevas nomaksu.
1.5. Salas novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:
1.5.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām;
1.5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
1.5.3. tirdzniecību publiskās vietās;
1.5.4. dzīvnieku turēšanu;
1.5.5. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
2. Par pašvaldības izsniegto dokumentu saņemšanu pēc personu pieprasījuma
2.1. Pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām
kopijām:
2.1.1. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstiem un lēmumiem
fiziskām personām
0,71 euro
juridiskām personām
2,85 euro
2.1.2. Domes sēžu protokolu izraksti un lēmumi, ja dokuments meklējams arhīvā
2,85 euro
2.1.3. Izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra (no arhīva)
1,42 euro
2.1.4. svītrots
2.1.5. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
0,71 euro
2.1.6. Izziņa par zemes piederību
0,71 euro
2.1.7. Iziņa par būvniecību līdz 1993.gadam
0,71 euro
2.1.8. Raksturojumi, rekomendācijas un citas izziņas fiziskām personām
0,71 euro
2.1.9. Citas izziņas un rekomendācijas juridiskām personām
2,85 euro
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(Grozīts ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22)
2.2. No nodevas par Salas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu, izziņu un apliecinātu
kopiju saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas, politiski represētie, I un II
grupas invalīdi un personas, kuras atzītas par trūcīgām.
3. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās.
3.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
Salas novadā – 14,23 euro.
(Grozīts ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22)
3.2. No pašvaldības par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, kas
pilda pašvaldības pasūtījumu.
4. Par tirdzniecību publiskās vietās.
4.1. Ielu tirdzniecība:
4.1.1. fiziskas personas
1,42 euro (par vienu dienu);
4.1.2. juridiskas personas
7,11 euro (par vienu dienu);
4.2. Izbraukuma tirdzniecība:
4.2.1. fiziskas personas
2,85 euro (par vienu dienu);
4.2.2. juridiskas personas
7,11 euro (par vienu dienu);
4.3. Tirdzniecība gadatirgos:
4.3.1. fiziskas personas
2,85 euro (par vienu dienu);
4.3.2. juridiskas personas
14,23 euro (par vienu dienu);
(Grozīts ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22)
4.4. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju
un tam norādītajās vietās un laikos.
4.5. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvoti Salas novadā dzīvojošie pensionāri, I
un II grupas invalīdi, kuri tirgo pašu ražotas lauksaimniecības un (vai) mājamatniecības preces.
5. Par dzīvnieku turēšanu
5.1. Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu novadā tiek noteikta suņu īpašniekiem par katru suni
1,42 euro gadā.
(Grozīts ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22)
5.2. No nodevas par dzīvnieku turēšanu atbrīvoti redzes invalīdi, I grupas invalīdi un personas,
kuras atzītas par trūcīgām.
6. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
6.1. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu:
6.1.1. fiziskām personām līdz 10 dienām līdz A5 formātam
0,28 euro
0,71 euro
6.1.2. juridiskām personām līdz 10 dienām līdz A5 formātam
6.1.3. fiziskām un juridiskām personām uz vienu gadu līdz A4 formātam
14,23 euro
(Grozīts ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22)
6.2. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās nav
apliekama Salas novada pašvaldības iestāžu reklāma, afišas un sludinājumi, un juridisko personu
izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija
izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
6.3. Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu jānomaksā līdz to
izvietošanas dienai, izvietošanas vietu saskaņojot ar pašvaldību. Pretējā gadījumā šī reklāmas
izvietošana uzskatāma par nelikumīgu.
6.4. No pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu tiek
atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību.

Domes priekšsēdētāja

/personiskais paraksts/
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