
 

 

 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2011.gada 26.janvārī (protokols Nr.1, 17.#) 
                                                                                                                                                                                            

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 

„Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

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

 

Grozījumi 23.10.2012., prot. Nr.14, 20.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.22 tekstu; 

Grozījumi 23.10.2013., prot. Nr.16, 24.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.34 tekstu; 

Grozījumi 26.11.2014., prot. Nr.19, 17.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.29 tekstu; 

Grozījumi 27.04.2016., prot. Nr.6, 13.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.14 tekstu 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Aknīstes 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 Aknīstes novada pašvaldības 

administrācijas kancelejā. 

4. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžetā, un tās 

izlieto saskaņā ar apstiprināto Aknīstes novada pašvaldības budžetu. 

5. Aknīstes novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības ir atbrīvotas no pašvaldības 

nodevu nomaksas.  

 

II. Nodeva par Aknīstes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu 

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

pašvaldības karoga un ģerboņa attēla izmantošanu komerciāliem mērķiem, vienam 

produkcijas veidam gadā: 

6.1. fiziskām personām 14,20 euro 

6.2. juridiskajām personām 28,45 euro 

(Grozījumi 23.10.2013.) 

7. Pašvaldības simbolikas izmantošana atļauta tikai ar Aknīstes novada domes lēmumu. 

 

 

III. Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu  

8. Nodevas likme par reklāmas izvietošanu publiskās vietās gadā: 
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8.1. telpiskai reklāmai  7,10 euro/m² 

8.2. izgaismotai telpiskai reklāmai 14,20 euro/m² 

      (Grozījumi 23.10.2013.) 

 

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. fiziskai personai, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 

saimnieciskā darbība, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu 

Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās 

preces 

5,00 euro 

11.2. juridiskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, jebkura 

veida pārtikas un nepārtikas preces 

5,00 euro 

11.3.  fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, jebkura 

vaida pārtikas un nepārtikas preces 

5,00 euro 

(Grozījumi 23.10.2013.) 

11.1 Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecību divās vai vairākās ielu tirdzniecības 

vietās vienā dienā un iegādājas tirdzniecības atļauju mēnesim – 24,00 euro. (Grozījumi 

23.10.2013.; Grozījumi 26.11.2014; Grozījumi 27.04.2016.)  

11.2 Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecību vienā ielu tirdzniecības vietā un 

iegādājas tirdzniecības atļauju mēnesim – 16,00 euro. (Grozījumi 27.04.2016.)  

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 Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžetā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

nodevas saņemšanas dienas. 

13. Izslēgts ar 23.10.2012. grozījumiem. 

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 7,10 euro 

16.2. par katru nākamo pasākuma dienu 2,85 euro 

(Grozījumi 23.10.2013.) 

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

veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 
 


