
2016.gada 30.martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 6/2016 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

                                                     
                                       Izdoti  

Saulkrastu novada domes   
2016.gada 30.marta sēdē 

 (prot. Nr.3/2016§39) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas  

1.,2.,4.,7.,9. un 10.punktu, 
arī likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu  

un 21.panta pirmās daļas 15.punktu  
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 

noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības  
var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu  

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” (turpmāk - 
Noteikumi):  

1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.6. un 7.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.6. izziņa par uzturvērtības noteikšanu - fiziskām personām - 2,00 euro;”; 
7.7. citas izziņas - fiziskām personām - 2,00 euro, juridiskām personām – 5,00 euro.”. 

2. Papildināt Noteikumu 17.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: “Nodevas apmērs 
samazināms par 25 %, ja tirdzniecības organizators veic nodevas nomaksu par visiem 
tirdzniecības dalībniekiem.”. 

3. Papildināt Noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā: 
„18.1 No nodevas samaksas pašvaldības izveidotajā ielu tirdzniecības vietā Ainažu ielā 8, 
Saulkrastos, atbrīvojamas pirmās un otrās grupas invalīdi, maznodrošinātas un trūcīgas 
personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu novadā.”. 

4. Papildināt Noteikumus ar 21.1 un 21.2 punktu šādā redakcijā: 
„21.1 Par tīkla reklāmas objektu (stendu) izvietošanu maksājama nodeva 5,00 euro mēnesī 
par katru objektu. 
21.2 Ja reklāma tiek izvietota uz ēkas vai pie nekustamā īpašuma un informē par darbību, 
kas notiek ēkā vai īpašumā, maksājama vienreizēja nodeva 20,00 euro apmērā.”. 

5. Izteikt Noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: 
„23. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā un 
citiem mērķiem, maksājam nodeva 10,00 euro apmērā par vienu izstrādājuma veidu, par 
katriem 50 attiecīgā izstrādājuma eksemplāriem.”. 

 

 Domes priekšsēdētājs      E.Grāvītis 

  



Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „ Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām 

Saulkrastu novadā””  
paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai atbalstītu Saulkrastu 
novada uzņēmējus un noteiktu atvieglojumus pirmās un 
otrās grupas invalīdiem, maznodrošinātām un trūcīgām 
personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu 
novadā. 
Papildus veikti precizējumi, nosakot nodevas apmēru par 
izziņu izsniegšanu un reklāmas izvietošanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz samazināt nodevas apmēru par 
pašvaldības simbolikas lietošanu un tirdzniecības 
organizēšanu, kā arī atbrīvot pirmās un otrās grupas 
invalīdus, maznodrošinātas un trūcīgas personas, kuras savu 
dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu novadā, no pienākuma 
maksāt nodevu par tirdzniecību pašvaldības izveidotā 
tirdzniecības vietā Ainažu ielā 8, Saulkrastos, nodrošinot 
iespēju nodarboties ar tirdzniecību minētajā vietā, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes izsniegtas 
atļaujas pamata.  
Saistošajos noteikumos precizēta II.nodaļa “Nodeva par 
Saulkrastu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu”, paredzot nodevas apmēru
izziņai par uzturvērtības noteikšanu un citām izziņām, kā arī  
precizēta V.nodaļa “Nodeva par reklāmas, reklāmas objekta 
vai aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās”, 
paredzot nodevas apmēru par tīkla reklāmas objektu 
(stendu) izvietošanu un reklāmas, kas informē par darbību, 
kas notiek ēkā vai īpašumā, izvietošanu.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                              Ervīns Grāvītis 
 
 


