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LATVIJAS  REPUBLIKA    

INČUKALNA  NOVADA  DOME 

Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: pp@incukalns.lv  

    

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2013.gada 16.oktobrī                                                     Nr. 28/2013 

 

PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM 
 

Grozījumi ar: 17.09.2014. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2014 

 

                                                                            Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.,2.,5.,7.,9.,10.punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 

 

1.1. Saistošie noteikumi attiecas uz Inčukalna novada pašvaldības administratīvo 

teritoriju, nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus un nodevu likmes, pašvaldības 

nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus Inčukalna novadā.  

1.2. Pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām 

attiecināmi šie noteikumi. 

1.3. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Inčukalna 

novada pašvaldības budžetā. 

1.4. Pašvaldības nodevas  iekasē  skaidrā  naudā  vai  veicot  bezskaidras  naudas  

norēķinu Inčukalna novada pašvaldības administrācijā vai Vangažu pilsētas pārvaldē, saņemot 

rēķinu novada pašvaldībā grāmatvedībā vai  Vangažu pilsētas pārvaldē, noteikumos noteiktajā 

termiņā  vai,  ja  termiņš nav  noteikts,  pirms  pakalpojuma  saņemšanas  vai  ar  nodevu 

apliekamo darbību veikšanas. 

1.5. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti par nodevas nomaksu. 

1.6. Inčukalna novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par: 

1.6.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām; 

1.6.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; 

1.6.3. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās; 

1.6.3. būvniecības un teritorijas plānošanas dokumentu saņemšanu; 

1.6.4. simbolikas izmantošanu; 

1.6.5. dzīvnieku turēšanu, 

1.6.6. uzņēmējdarbības atļauju un saskaņojumu saņemšanu, 

 

II. PAR PAŠVALDĪBAS IZSNIEGTO DOKUMENTU SAŅEMŠANU PĒC 

JURIDISKU VAI FIZISKU PERSONU PIEPRASĪJUMA 

mailto:pp@incukalns.lv
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/
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2.1. Inčukalna novada pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem 

dokumentiem un to apliecinātām kopijām: 

Nr. Nodeva Cena 

(EUR) 

2.1.1.  Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu:   

2.1.1.1. fiziskām personām 1,42 

2.1.1.2. juridiskām personām 14,23 

2.1.2. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsniegšanu:   

 

2.1.2.1. fiziskām personām 1,42 

2.1.2.2. juridiskām personām 14,23 

2.1.3.  Domes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem  2,85 

2.1.4. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu  0,71 

2.1.5. Izziņas no pašvaldības arhīva   2,85 

2.1.6. Par noraksta vai izraksta izsniegšanu vai izziņas 

izsniegšanu no civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no 

arhīva)  

4,27 

2.1.7. Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes  1,42 

2.1.8. Par atkārtoti pieprasītu lēmumu par dzīvojamās platības 

piešķiršanu vai apmaiņu  

1,42 

2.1.9. Par atkārtotu lēmumu par adrešu piešķiršanu  1,42 

2.1.10. Par atsevišķu koku ciršanas atļauju  2,85 

2.1.11. Pārējās izziņas  0,71 

2.1.12. Saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo 

normatīvo aktu apliecinātas kopijas  

 

 

2.1.12.1. 1lapa 0,71 

2.1.12.2. Ja pārsniedz 20 lapas  7,11 

2.1.12.3. Ja pārsniedz 40 lapas 17,07 

2.1.13. Citi novada domes izsniegtie oficiālie dokumenti, kas nav 

minēti šajos noteikumos (t.sk. izraksti, noraksti, 

apliecinātas kopijas)  

2,85 

1 lapa 

 

2.2. No nodevas par Inčukalna novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu 

un to kopiju, izziņu un citu  dokumentu  saņemšanu samaksas  ir  atbrīvotas  valsts  un  

pašvaldību institūcijas 100% apmērā, politiski represētās personas 50%   apmērā, 1. un 2. 

grupas invalīdi 50% apmērā.  

 

III. PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU SARĪKOŠANU 

 

3.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu t.sk sporta pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās Inčukalna novada pašvaldības teritorijā – EUR 14,23, kas 

iemaksājama 100% apmērā pirms atļaujas saņemšanas. 

3.2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās (par vienu atrakciju par katrām 3 dienām) – 

EUR 42,69.   

3.3. Šo noteikumu 3.1. un 3.2. 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. 

3.4. Izklaidējoša rakstura komerciāli pasākumi var tikt rīkoti tikai ar pašvaldību 

saskaņotās vietās. 
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3.5. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša 

rakstura komerciālus pasākumus publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī 

nekomerciālās privāto atrakciju īpašnieki. 

3.6. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti 

organizētāji, kas pilda Inčukalna novada pašvaldības pasūtījumu. 

 

IV. PAR REKLĀMAS, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANU PUBLISKĀS 

VIETĀS 

 

4.1. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās:  

4.1.1. Reklāmas izvietošana: 

4.1.1.1. Inčukalna un Vangažu pilsētas centrā un pie galvenajām maģistrālēm EUR 

99,60 gadā; 

4.1.1.2. pārējā teritorijā 35,57 par vienu reklāmu; 

4.1.2. Afišas izvietošana par katrām 10 kalendāra dienām neatkarīgi no vietu skaita 

EUR 1,42; 

4.1.3. komerciāla sludinājuma izvietošana, par katrām 10 kalendāra dienām neatkarīgi 

no vietu skaita EUR 1,42. 

4.2. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās 

vietās nav apliekama Inčukalna novada pašvaldības iestāžu reklāma, afiša 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. 

4.3. Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu jānomaksā 

līdz to izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par 

nelikumīgu. 

4.4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Inčukalna novada 

pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošām ēkām, ziņojumu dēļiem un citās publiskās vietās 

izvieto vizuālo informāciju. 

4.5. No nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla vizuālā informācija: 

4.5.1. sociālā reklāma; 

4.5.2. par labdarības pasākumiem; 

4.5.3. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem pasākumiem, mākslu, 

kultūru, zinātni un izglītību veicinošiem pasākumiem; 

4.5.4. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek 

reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums); 

4.5.5. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts 

konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums); 

4.5.6. par valsts un Inčukalna novada pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem sporta 

pasākumiem; 

4.5.7. par valsts un Inčukalna novada pašvaldības rīkotiem starptautiskiem 

pasākumiem; 

4.5.8. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti 

izvietojamā informācija; 

4.5.9. Inčukalna novada pašvaldības rīkoto un atbalstīto pasākumu reklāma un 

informācija par tiem (arī svētku noformējums); 

4.5.10. Inčukalna novadam nepieciešamā informācija - norādes, informatīvās kartes, 

shēmas u.c. 

 

V. NODEVAS BŪVNIECĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 

SAŅEMŠANU 
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5.1. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridiskām personām t.sk 

jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai: 

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šādas formulas: 

Nodeva = A x B x D, kur:  

A - likme, kura atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības un kuru veido 

visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (tabula Nr.1), 

B - koeficients (plānotās ēkas vai būves tips), kas piemērojams saskaņā ar Būvju 

klasifikācijas CC izdevuma prasībām (tabula Nr.2),. 

D - koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, rekonstrukcija 

vai renovācija vai restaurācija (tabula Nr.3).  

Tabula Nr.1 

Objekta būvapjoma noteikšana - likme A  

 

Likme A, 

(EUR) 

Objekta būvapjoms, m
2
 

(no, līdz) 

Likme A, 

(EUR) 

Objekta būvapjoms, 

m
3
 

(no, līdz) 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar 17.09.2014. saistošajiem 

noteikumiem Nr.14/2014) 

 

2,85 0 - 5 153,67 750 - 800 

5,69 5 - 10 162,21 800 - 900 

8,54 10 - 20 170,74 900 - 1000 

11,38 20 - 30 179,28 1000 - 1100 

14,23 30 - 40 187,82 1100 - 1300 

17,07 40 - 50 196,36 1300 - 1500 

19,92 50 - 60 202,05 1500 - 2000 

22,77 60 - 70 210,59 2000 - 2500 

125,61 70 - 80 219,12 2500 - 3000 

31,30 80 - 100 226,24 3000 - 3500 

34,15 100 - 120 239,04 3500 - 4000 

39,84 120 - 140 251,85 4000 - 4500 

45,53 140 - 160 261,81 4500 - 5000 

54,07 160 - 190 270,35 5000 - 5500 

62,61 190 - 220 277,46 6000 - 6500 

71,14 220 - 250 284,57 6500 - 7000 

79,68 250 - 350 291,69 7000 - 7500 

88,22 350 - 450 298,80 7500 - 8000 

99,60 450 - 550 305,92 8000 - 8500 

110,98 550 - 600 313,03 8500 - 9000 

125,21 600 - 650 320,15 9000 - 9500 

136,60 650 - 700 327,26 9500 - 10000 

150,82 700 - 750 355,72 virs10000   

 

Tabula Nr.2 
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Plānotās ēkas vai būves tips - koeficients B
1 

Ēkas vai būves tips Koeficients B 

1230   Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 
3
 

1261   Pašizklaides pasākumu ēkas 

1252   Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
 

5 

1241   Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas 
3
 

  211   Autostāvvietas 

1211   Viesnīcu ēkas 

1220   Biroju ēkas 

4 

1251   Rūpnieciskās ražošanas ēkas 

    23   Rūpniecības kompleksās būves 

1242   Garāžu ēkas 

  241   Sporta un atpūtas būves 

1122   Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas
4
 

1110   Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem
2
 

1121   Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem
2
 

1212   Citas īslaicīgas apmešanās vietas 

2420   Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves 

1274   Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas 

3 

1262   Muzeji un bibliotēkas 

1263   Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas 

1264   Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 

1265   Sporta ēkas 

1130   Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas 

1272   Kulta ēkas 

2 

1110   Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai
2
 

1101   Saimniecības ēkas, garāžas, siltumnīcas, pagrabi un nojumes
2
 

1121   Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai
2
 

1 

 

Tabula Nr.1 

Veicamo būvdarbu raksturs objektā - koeficients D 

 Koeficients D 

Jaunbūve 1 

Rekonstrukcija 0,8 

Renovācija, restaurācija 0,5 

 

5.2 . Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām personām: 

Nr. Nodeva Cena 

(EUR) 

5.2.1. Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai:   

5.2.1.1. ja netiek skartas nesošās konstrukcijas 7,11 

5.2.1.2. ja tiek skartas nesošās konstrukcijas 14,23 

5.2.2. Inženierkomunikāciju izbūvei un rekonstrukcijai 7,11 

5.2.3. Stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju 

uzstādīšanai 

7,11 

5.2.4. Ēku un būvju nojaukšanas uzdevuma saņemšanai 14,23 

 
1
 Nav ietverti pilsētas infrastruktūru veidojošie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC 

klasifikatoram: šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi, pilsētas sliežu ceļi; lidlauku skrejceļi; tilti, 

estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; maģistrālie 

un vietējie cauruļvadi, sakaru līnijas un kabeļi).  
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2 
Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai 

lietošanai. 
3
 Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām, termināliem un citiem līdzīga veida 

objektiem likme A tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības. 
4
 Šajā grupā ietvertajām garāžām un saimniecības ēkām šo māju iedzīvotāju individuālajai 

lietošanai tiek piemērots koeficients 1.  

5.3. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu juridiskām personām: 

Nr. Nodeva Cena 

(EUR) 

5.3.1. Ēku fasāžu remontam bez krāsošanas, logu un durvju nomaiņai 7,11 

5.3.2. Inženierkomunikāciju izbūvei un rekonstrukcijai 0,00 

5.3.3. Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai:  

5.3.3.1. ja netiek skartas nesošās konstrukcijas 7,11 

5.3.3.2. ja tiek skartas nesošās konstrukcijas 14,23 

5.3.4. Stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju 

uzstādīšana 

14,23 

 

5.4. Citi ar teritorijas plānošanu un būvniecību saistītie jautājumi: 

Nr. Nodeva Cena 

(EUR) 

5.4.1. Izziņa par nekustamā īpašuma adresi 1,42 

5.4.2. Izziņa par zemes izmantošanas mērķi 1,42 

5.4.3. Izziņa par nekustamā īpašumu piederību 1,42 

5.4.4. Izziņa par nekustamā īpašuma aprobežojumiem 

(apgrūtinājumiem) 

1,42 

5.4.5. Izziņa nepilsonim par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 1,42 

5.4.6. Neklasificētas izziņas no būvvaldes 0,50 

5.4.7. Apliecinātas kopijas no lietās esošiem materiāliem Būvvaldē 1,42  

 1 lapa 

5.4.8. Izziņa par jaunbūvēm 2,85 

5.4.9. Akts par būvju nodošanu ekspluatācijā 14,23 

5.4.10. Arhitektūras plānošanas uzdevums 14,23 

5.4.11. Būvatļaujas dublikāts (oriģināla nozaudēšanas gadījumā) 7,11 

5.4.12. Par inženierizbūvju (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) 

izbūves, rekonstrukcijas, renovācijas vai nojaukšanas aktu par 

pieņemšanu ekspluatācijā 

14,23 

5.4.13. izziņa par būves (ēkas) neesamību iesniegšanai zemesgrāmatā 1,42 

5.4.14. Rakšanas darbu atļauja (rokot dziļāk par 0,3m):  

5.4.14.1. maģistrālajās ielās 7,11 

5.4.14.2. maģistrālo ielu trotuāros 7,11 

5.4.14.3.  vietējās nozīmes ielās 7,11 

5.4.14.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros 7,11 

5.4.14.5. pārējā teritorijā 1,42 

5.4.15. Atļauja par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju 

robežās uz vienu gadu 

14,23 

 

5.5. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, 

kuras saskaņojot būvniecību, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā saņem no Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes pozitīvu atzinumu projektēšanai 

vai būvatļauju. 

5.6. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā 
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(būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, 

izbraukšana uz objektu, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītās darbības). 

5.8. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu iemaksājami pēc pozitīva būvvaldes 

atzinuma (plānošanas un arhitektūras uzdevuma, inženierplānošanas uzdevuma) saņemšanas 

būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% - saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek 

pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta. 

5.9. No nodevas par šajā (5) sadaļā uzskaitīto oficiālo dokumentu un to kopiju, izziņu 

un  citu  dokumentu izstrādi un saņemšanu  samaksas  ir  atbrīvotas  valsts  un  pašvaldību 

institūcijas 100% apmērā, politiski represētās personas 50% apmērā, 1. un 2. grupas invalīdi 

50% apmērā, ja objekti, par kuriem izdod izziņas nav paredzēti komercdarbībai. 

 

 

VI. PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU 

 

6.1. Inčukalna novada pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas simbolika (pašvaldības 

ģerboņa, dažādu pasākumu simbolos publiskās vietās Inčukalna novada pašvaldības  

administratīvajā  teritorijā,  izmantošanā reklāmā,  preču  zīmēs,  suvenīru  ražošanā  vai  

citiem)  komerciāliem  mērķiem:  fiziskām personām - EUR 14,23, juridiskām personām – 

EUR 28,46. 

6.2. Inčukalna novada pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas simbolika (pašvaldības 

ģerboņa, dažādu pasākumu simbolos publiskās vietās Inčukalna  novada  pašvaldības  

administratīvajā  teritorijā,  izmantošanā reklāmā, preču zīmēs, suvenīru  ražošanā vai 

citiem) nekomerciāliem mērķiem: fiziskām personām – EUR 7,11, juridiskām personām – 

EUR 14,23. 

6.3. Nodevas par Inčukalna novada pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas simbolikas 

izmantošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto Inčukalna novada 

pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas novada pašvaldības simboliku reklāmā, preču zīmēs, 

suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem. 

6.4. Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms simbolikas izmantošanas. 

 

VII. NODEVAS PAR DZĪVNIEKU TURĒŠANU 

  

7.1.  Nodeva par suņa pirmreizēju reģistrēšanu novadā EUR 2,85.   

7.2.  No nodevas samaksas ir atbrīvoti redzes invalīdi. 

 

VIII. NODEVAS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATĻAUJU UN SASKAŅOJUMU 

SAŅEMŠANU 

 

Nr. Nodeva Mērvienība Cena 

(EUR) 

8.1. Par tirdzniecību publiskās vietās:    

8.1.1. par tirdzniecību gadatirgos un izbraukuma 

tirdzniecību: 

  

8.1.1.1. ar rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas 

precēm, sabiedrisko ēdināšanu  

  

  1 diena 7,11 

  1 mēnesis 14,23 

8.1.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem 1 diena 14,23 

8.1.1.3. ar tabakas izstrādājumiem 1 diena 7,11 

8.1.1.4. tirdzniecībai ar grāmatām   

  1 diena 2,85 
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  1 mēnesis 7,11 

8.2. Par tirdzniecību ar pašu ražoto vai iegūto 

produkciju- Ls 2.00 dienā vai iegādājoties 

atļauju uz mēnesi 

  

  1 diena 2,85 

  1 mēnesis 7,11 

 

8.3. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar Pašvaldības izsniegtu atļauju un 

tam norādītajās vietās. 

8.4. Par šo noteikumu 8.1. un 8.2. punktos norādīto tirdzniecību nodevas maksātāji ir: 

8.4.1. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.1.1.1.; 8.1.1.2.; 8.2. apakšpunktos minētajām 

precēm – juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji; 

8.4.2. tirdzniecībai ar šo noteikumu  8.1.1.1. apakšpunktā minētajām precēm – 

juridiskās personas un individuālā darba veicēji; 

8.4.3. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.1.1.4. apakšpunktā minētajām precēm - fiziskās 

un juridiskās personas; 

8.4.4. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.1.1.3.; 8.1.1.4. apakšpunktos norādītajām 

precēm - komersanti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegta speciāla atļauja 

(licence) alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai un kuri ir 

reģistrēti Pārtikas Veterinārajā dienestā; 

8.4.5. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto produkciju – zemnieki, 

zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, 

individuālā darba veicēji, mājražotāji un fiziskās personas. 

8.5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas. 

8.6. No nodevas samaksas atbrīvojamas: 

8.6.1. 50% apmērā fiziskās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Inčukalna 

novada  teritorijā;   

8.6.2. 75% apmērā Inčukalna novada trūcīgās personas, 1.un 2. grupas invalīdi par 

pašu izaudzētajiem ziediem, augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem, savvaļas augiem, 

ogām, sēnēm un riekstiem, tirdzniecību ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un 

lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem  

Citi atvieglojumi nav piemērojami. 

 

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

9.1. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

9.2. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi. 

9.3.  Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie 

administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksam. 

9.4.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada 19.maija Inčukalna 

novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2010 „Par Inčukalna novada pašvaldības 

nodevām”. 

9.5. Skaidras naudas maksājumiem, kuri vienlaicīgas apgrozības periodā veikti 

latos, tiek piemēroti 2010.gada 19.maija Inčukalna novada domes saistošie noteikumi 

Nr.7/2010 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”. 

9.6. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    A.Nalivaiko  

                        


