2015.gada 30.septembrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 23/2015
Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.septembra sēdē
(prot. Nr.14§41/2015)
Precizēti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.decembra sēdē
(prot. Nr.18§19/2015)

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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Saulkrastu novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos objektus,
nodevu apmērus vai likmes un atvieglojumus Saulkrastu novadā, kā arī atbildību par
noteikumu neievērošanu.
2. Šie noteikumi attiecas uz pašvaldības administratīvo teritoriju. Nodevu maksātāji ir
fiziskas un juridiskas personas.
3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā.
4. Nodevas iekasē, veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma vai atļaujas
saņemšanas, vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.
5. Pašvaldība nosaka un iekasē nodevas par:
5.1.pašvaldības centrālās administrācijas – Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome)
izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu;
5.2.izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
5.3.tirdzniecību publiskās vietās;
5.4.reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās;
5.5.pašvaldības simbolikas izmantošanu;
5.6.būvatļaujas saņemšanu.
II. Nodeva par Saulkrastu novada domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
6. Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju, izziņu,
norakstu, izrakstu saņemšanu tiek uzlikta fiziskām vai juridiskām personām, kuras saņem
šos dokumentus no pašvaldības.
7. Nodeva tiek noteikta šādā apmērā:

7.1. izziņa no Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas – 5,00 euro;
7.2.izziņa no Saulkrastu novada būvvaldes – fiziskām personām - 5,00 euro, juridiskām
personām - 10,00 euro;
7.3. izziņa no Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas – fiziskām personām 5,00 euro, juridiskām personām -10,00 euro;
7.4. Domes lēmumi, to izraksti, noraksti, protokolu izraksti un citi domes izsniegtie
oficiālie dokumenti, ja tos izsniedz atkārtoti – 2,00 euro par katru lapaspusi;
7.5. izziņa no Domes arhīva - fiziskām personām - 7,00 euro, juridiskām personām 10,00 euro.
8. No nodevas samaksas atbrīvojamas valsts un pašvaldības iestādes, pirmās un otrās grupas
invalīdi, maznodrošinātas un trūcīgas personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas
Saulkrastu novadā.
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās
9. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās tiek noteikta šādā
apmērā:
9.1. par izklaidējoša rakstura pasākumu (t.sk. atrakciju) rīkošanu publiskās vietās
maksājama nodeva 30,00 euro apmērā par 1 (vienu) mēnesi vai 10,00 euro par 1
(vienu) dienu;
9.2. par atrakciju rīkošanu publiskā vietā pasākumu laikā par 1 (vienu) atrakciju 10,00 euro par 1 (vienu) dienu;
9.3.par cirka viesizrādes vietu - 10,00 euro par 1 (vienu) dienu.
10. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Saulkrastu novadā notiek tikai ar Domes atļauju
un tam norādītajās vietās.
11. No nodevas samaksas atbrīvojamas pašvaldības iestādes, fiziskas vai juridiskas personas,
kuras rīko nekomerciāla rakstura izklaides un sporta pasākumus un pasākumus bērniem.
12. Par izklaidējoša rakstura pasākumu šīs nodaļas izpratnē uzskatāmi Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likuma noteiktie izklaides un svētku pasākumi.
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
13. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās maksā fiziskas vai juridiskas personas, kuras
veic vai organizē ielu tirdzniecību publiskās vietās.
14. Tirdzniecība publiskās vietās Saulkrastu novadā notiek tikai ar Domes atļauju.
15. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās šādiem nodevu objektiem:
15.1. tirdzniecība pašvaldības izveidotās tirdzniecības vietās vai ar pašvaldību
saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās (novietnēs):
15.1.1. par tirdzniecību ar pašaudzētiem / savvaļas ziediem, zariem, no tiem
izgatavotiem izstrādājumiem, savvaļas ogām, augļiem, riekstiem un sēnēm –
5,00 euro mēnesī vai 0,30 euro dienā;
15.1.2. par tirdzniecību ar nocirstiem / grieztiem vai podos augošiem kokiem vai
ziediem – 5,00 euro dienā;
15.1.3. par tirdzniecību ar pašu ražotu vai pašu iegūtu lauksaimniecības (augkopības,
lopkopības un zvejas) produkciju un/vai amatniecības precēm - 30,00 euro
mēnesī vai 2,00 euro dienā;
15.1.4. par tirdzniecību ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem 30,00 euro mēnesī vai 2,00 euro dienā;

15.1.5. par tirdzniecību ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm - 75,00 euro mēnesī
vai 5,00 euro dienā;
15.1.6. par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs - 150,00 euro mēnesī
vai 10,00 euro dienā;
15.1.7. par tirdzniecības vietu bez produkcijas realizēšanas (prezentācijas,
degustācijas u.c.) - 30,00 euro mēnesī vai 2,00 euro dienā;
15.2. tirdzniecība publisku kultūras, sporta u.c. pasākumu laikā:
15.2.1. par tirdzniecību ar pašu ražotu vai pašu iegūtu lauksaimniecības (augkopības,
lopkopības un zvejas) produkciju un/vai amatniecības precēm – 20,00 euro
dienā;
15.2.2. par tirdzniecību ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem - 20,00
euro dienā;
15.2.3. par tirdzniecību ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm - 20,00 euro dienā;
15.2.4. par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs -100,00 euro dienā;
15.2.5. par tirdzniecības vietu bez produkcijas realizēšanas (prezentācijas,
degustācijas u.c.) - 20,00 euro dienā;
15.2.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu īslaicīga sniegšana bez alkoholisko
dzērienu realizācijas publiskās vietās pasākumu laikā – 30,00 euro dienā par
vienu tirdzniecības vietu.
16. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar vairākām 15.1.1. līdz
15.1.7.apakšpunktā, 15.2.1. līdz 15.2.5.apakšpunktā minētajām preču /pakalpojumu
grupām, nodevas apmērs tiek noteikts par vienu preču/pakalpojumu grupu pēc augstākās
nodevu likmes.
17. Ja tirdzniecības organizators organizē ielu tirdzniecību, nodevu par katru pieteikto
tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā
tirdzniecības organizators, ievērojot šo noteikumu 16.punkta noteikumus.
18. Anulējot, vai uz laiku apturot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atgriezta.
V. Nodeva par reklāmas, reklāmas objekta vai aģitācijas materiālu
izvietošanu publiskās vietās
19. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras uz Saulkrastu novadā esošām
būvēm vai zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto reklāmu, reklāmas objektu,
aģitācijas materiālus.
20. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Saulkrastu novadā, notiek tikai ar Domes atļauju.
21. Par reklāmas, reklāmas objekta un aģitācijas materiāla 1 (viena) m2 izvietošanu
maksājama nodeva 4,00 euro mēnesī, nosakot nodevas likmi proporcionāli reklāmas,
reklāmas objekta, aģitācijas materiāla laukumam. Ja reklāmas, reklāmas objekta un
aģitācijas materiāla izvietošanas periods ir mazāks par mēnesi, 1 (viena) m2 izvietošanu
maksājama nodeva 4,00 euro, nosakot nodevas likmi proporcionāli reklāmas, reklāmas
objekta, aģitācijas materiāla laukumam.
22. No nodevas samaksas atbrīvojamas pašvaldības iestāžu reklāma un Domes atbalstīto
pasākumu reklāma.
VI. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu
23. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai
citiem mērķiem maksājama nodeva – 70,00 euro par vienu izstrādājuma veidu, par
katriem 1000 attiecīgā izstrādājuma eksemplāriem.

24. Pašvaldības simbolikas izmantošana notiek tikai ar Domes izsniegtu atļauju.
25. No nodevas samaksas atbrīvojamas pašvaldības iestādes.
VII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
26. Nodevu par būvatļaujas saņemšanu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras,
saskaņojot būvniecību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saņem no Saulkrastu novada
būvvaldes būvatļauju.
27. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu apmērs nosakāms pēc šādas formulas:
nodeva = A x B x C x D, kur
A – likme, kura atkarīga no plānotā būvobjekta kopējās platības (1.pielikums);
B – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotās ēkas vai būves tipa (2.pielikums);
C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotās būvobjekta atrašanās vietas
(3.pielikums);
D – koeficients, kas piemērojams atkarībā no objekta būvniecības veida: jaunbūve, būves
pārbūve (būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai
saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu), atjaunošana (būves vai tās daļas
remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos
elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu
ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju) vai restaurācija (būves vēsturiskā veidola
atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti) (4.pielikums).
28. Par pilsētas infrastruktūru veidojošajiem objektiem, kas norādīti 2.pielikumā, par kuriem
nav nepieciešams pozitīvs būvvaldes atzinums, nodeva maksājama būvatļaujas
saņemšanas brīdī. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu šiem objektiem aprēķināma pēc
šādas formulas:
nodeva = m x 0,28 x C, kur
m –metru skaits;
C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas (3.pielikums).
Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā
(būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī
citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības).
29. Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja būvniecības
izmaksām.
30. 50% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc būvatļaujas saņemšanas
būvvaldes noteiktajā termiņā, bet atlikušos 50% no nodevas maksā, pirms dokumentu
iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumi izpildi. Ja
būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasētā
pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
31. Par būves nojaukšanu nodevu neiekasē.
32. No nodevas samaksas atbrīvojamas fiziskas personas – pirmās un otrās grupas invalīdi,
daudzbērnu ģimenes, represētās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu
novadā, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi,
viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas
individuālajai lietošanai), kā arī būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek realizēta par
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
VIII. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība

33. Par šo noteikumu 10., 14., 20. un 24.punkta prasību neievērošanu piemērojams
brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods par noteikumu neievērošanu
fiziskām personām ir līdz 350 euro, juridiskām personām - līdz 1400 euro.
34. Par šo noteikumu neievērošanu Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir tiesīgi
sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus.

VIII. Noslēguma jautājumi
35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju
domes 2006.gada 27.septembra saistošie noteikumi Nr.15 „Par pašvaldības nodevām
Saulkrastu novadā”.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

1.pielikums
Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.23/2015
(prot. Nr.14§41/2015)

Būvobjekta kopējās platības noteikšana – likme A
Likme A

Būvobjekta kopējā platība
(m2)

3

0-5

6

6 - 10

9

11 - 20

11

21 - 30

14

31 - 40

17

41 - 50

20

51 – 60

23

61 - 70

26

71 - 80

31

81 - 100

34

101 - 120

40

121 - 140

45

141 - 160

54

161 - 190

63

191 - 220

71

221 - 250

80

251 - 350

88

351 - 450

100

451 - 550

111

551 - 600

125

601 - 650

137

651 - 700

151

701 - 750

165

751 - 800

185

801 - 900

210

901 - 1000

236

virs 1000

2.pielikums
Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.23/2015
(prot. Nr.14§41/2015)

Koeficients B - Plānotās ēkas vai būves tips
Ēkas vai būves tips

Koeficients B

1211 Viesnīcu ēkas
1220 Biroju ēkas

6

1230 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas1
1261 Pašizklaides pasākumu ēkas
1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

5

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas1
211 Autostāvvietas1

4

1251
23
1242
241
1122
1110
1121
1212
2420
1274

Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Rūpniecības kompleksās būves
Garāžu ēkas
Sporta un atpūtas būves
Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas2
Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem
Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem
Citas īslaicīgas apmešanās vietas
Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

3

1262
1263
1264
1265
1130
1272

Muzeji un bibliotēkas
Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
Sporta ēkas
Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas
Kulta ēkas

1

1110 Viendzīvokļa mājas, ar tām saistītās palīgēkas, tai skaitā garāžas
fiziskas personas individuālajai lietošanai
1121 Divu dzīvokļu mājas, ar tām saistītās palīgēkas, tai skaitā garāžas
fiziskas personas individuālajai lietošanai
1

1

Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām, termināliem un citiem līdzīga veida
objektiem likme A tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības.

3.pielikums
Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.23/2015
(prot. Nr.14§41/2015)

Koeficients C, kas piemērojams atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas

zona
Saulkrastu pilsētas centrs

koeficients C

1

3

Cita vieta Saulkrastu pilsētā

2

Saulkrastu pagasts

1,5

4.pielikums
Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr._
(prot. Nr.14§41/2015)

Koeficients D, kas piemērojams atkarībā
no objekta būvniecības veida

būvniecības veids

koeficients D

jaunbūve

1

pārbūve

1

atjaunošana

0,8

restaurācija

0,5

1 Saulkrastu pilsētas daļa no Pēterupes līdz Ķīšupei un no jūras līdz dzelzceļam

Saulkrastu novada domes 30.09.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 23/2015
„Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saulkrastu novada pašvaldībā pašreiz ir spēkā Saulkrastu
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006.gada 27.septembra
saistošie noteikumi Nr.15 „Par pašvaldības nodevām
Saulkrastu novadā”. Ņemot vērā, ka nepieciešamās
izmaiņas spēkā esošajos noteikumos pārsniedz 50% no
normatīvā akta apjoma, pamatojoties uz Ministru kabineta
2009.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu
projektu
sagatavošanas
noteikumi”
140.punktu,
nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi noteiks Saulkrastu novada pašvaldības
nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos
objektus, nodevu apmērus vai likmes un atvieglojumus
Saulkrastu novadā.

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 Nav attiecināms.
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Nav notikušas
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

