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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2016.gada 29.jūnijā

Nr.19
(prot. Nr.9, 7.§)

Par Tukuma novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 3.punktu, 16. un 16.¹ punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz Tukuma novada pašvaldības
administratīvo teritoriju un pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz
kurām attiecināmi šie noteikumi.
2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem Noteikumiem, tiek ieskaitītas Tukuma novada
pašvaldības budžetā.
3. Pašvaldības nodevas var samaksāt skaidrā naudā Tukuma novada Domes (turpmāk- Dome)
kasē vai pagastu pakalpojumu centros, vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, saņemot rēķinu
novada Domes grāmatvedībā vai pagastu pakalpojumu centros, Noteikumos noteiktajā termiņā vai,
ja termiņš nav noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.
4. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz, uzrādot samaksu apliecinošu dokumentu par
nodevas nomaksu.
5. Dome nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:
5.1. Domes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām;
5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
5.3.Tukuma novada simbolikas izmantošanu;
5.4. tirdzniecību publiskās vietās;
5.5. pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību;
5.6. būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu.
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II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem
un apliecinātām to kopijām
7. Tukuma novada pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem
un to apliecinātām kopijām:
7.1. par atkārtotu domes, pastāvīgo komiteju, komisiju sēžu protokolu izrakstu, lēmumu
norakstu, izrakstu un kopiju izsniegšanu 4,00 euro;
7.2. par izziņu un citu dokumentu kopiju izsniegšanu no pašvaldības arhīva 4,00 euro;
7.3. par izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu 1,40 euro;
7.4. par izziņu par nekustamā īpašuma piederību 1,40 euro;
7.5. par izziņu par pašvaldības sakņu dārza lietošanas tiesībām 1,40 euro;
7.6. par izziņu par attiecīgajā kalendāra gadā lauksaimniecības produkcijas ražotāja
īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota
lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1,40 euro;
7.7. par pārējām izziņām 2,50 euro;
7.8. par raksturojumu, rekomendāciju, atsauksmi 10,00 euro;
8. No nodevas par Tukuma novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to kopiju,
izziņu un citu dokumentu saņemšanu samaksas ir atbrīvotas:
8.1. Tukuma novada pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijas;
8.2. politiski represētās personas;
8.3. personas ar 1., 2.grupas invaliditāti, personas (ģimenes), kas audzina bērnus ar
invaliditāti;
8.4. novada iedzīvotāji, kuri atzīti par trūcīgiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
8.5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
8.6. personas, ja izziņa iesniedzama Tukuma novada pašvaldības institūcijās un ja izziņā
ietvertā informācija izziņas adresāta institūcijai nav pieņemama savstarpējā institucionālās
informācijas apmaiņas rezultātā.
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
9. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
Tukuma novada pašvaldības Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā ir:
par publisko atrakciju iekārtām vai pārvietojamajiem atrakciju parkiem - par dienu
35,00 euro.
10. No nodevas atbrīvo pasākuma organizētāju:
10.1. ja, rīkojot pasākumu, tas pilda Tukuma novada pašvaldības pasūtījumu;
10.2. ja tas ir Tukuma novada pašvaldības vai valsts iestāde;
10.3. ja tas ir Tukuma novadā juridisko adresi reģistrējusi biedrība;
10.4. ja tas ir parku vai citu speciāli iekārtotu brīvdabas atpūtas vietu nomnieks, kuram
noslēgts līgums ar pašvaldību vai citu īpašnieku par zemes iznomāšanu masu pasākumu rīkošanai;
10.5.ja rīkotais pasākums ir labdarības pasākums.
IV. Nodeva par Tukuma novada pašvaldības simboliku
11. Nodevas par Tukuma novada simbolikas (turpmāk-simbolika) izmantošanu maksātāji ir
fiziskas un juridiskas personas, kuras, simboliku vēlas izmantot komerciālos nolūkos un saņem
Domes Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) izdotu rakstveida atļauju.
12. Tukuma novada Dome 2015,gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Tukuma
novada simboliku“ ir noteikusi simboliku, tās lietošanu kārtību, kādā saskaņojama atļauja simbolikas
lietošanai, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.
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13. Pašvaldības nodeva par simbolikas lietošanu komerciālos nolūkos vienam produkcijas
veidam:
13.1. ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta
produkcijai līdz 100 eksemplāriem – 15 euro;
13.2. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk kā 100 eksemplāriem – 15 euro + 0,01 euro
par katru eksemplāru;
13.3. par Tukuma novada vai pilsētas karoga izgatavošanu 6 euro par katru karoga
eksemplāru.
14. No nodevas samaksas, kas uzskaitītas 17.punktā, atbrīvoti:
14.1. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
14.2. personas ar 1., 2.grupas invaliditāti, personas (ģimenes), kas audzina bērnus ar
invaliditāti;
14.3. novada iedzīvotāji, kuri atzīti par trūcīgiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
14.4. fiziskas un juridiskas personas, kas pilda Tukuma novada pašvaldības pasūtījumu;
14.5. ja tā ir Tukuma novadā juridisko adresi reģistrējusi biedrība.
V. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
15. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek iekasēta no visām juridiskām un
fiziskām personām, kas nodarbojas ar ielu tirdzniecību Tukuma novadā.
16. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar Domes izsniegtu atļauju
un tam norādītajā vietā.
17. Nodevas likme par ielu tirdzniecību publiskās vietās Tukuma novadā:
Nr.
p.k.

17.1.

Tirdzniecības dalībnieks
Tirdzniecība, ko veic fiziskā persona, kurai atbilstoši
nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība:
1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
1.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības,
lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu
apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;
1.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus
izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai
podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu
stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;
1.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un
krūmu stādmateriālu;
1.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu
ražotās lauksaimniecības produkcijas;
1.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas
ziedus;
1.3. mežu reproduktīvo materiālu;
1.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos
dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti
nelielos apjomos;
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Likme par vienu
tirdzniecības vietu
diennaktī
(euro)

Likme par vienu
tirdzniecības
vietu mēnesī
(euro)

0,70

5.00

1.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā
organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un
labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;
1.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai
blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām
vajadzībām.
Tirdzniecība, kuru veic fiziska persona, kura
17.2. reģistrējusi saimniecisko darbību un juridiskā
persona par tirdzniecību ar:
17.2.1. ar nepārtikas precēm

5,00

15,00

17.2.2. ar pārtikas precēm

5,00

15,00

Likme ielu
tirdzniecību
mēnesī
(euro)

Likme ielu
tirdzniecību
gadā
(euro)

Tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības
punkta:
17.3.1. ar pārtikas precēm, rūpniecības precēm

15,00

140,00

17.3.2. alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem

20,00

170,00

Likme ielu
tirdzniecībai
mēnesī
(euro)

Likme ielu
tirdzniecībai
ceturksnī (euro)

30,00

70,00

50,00

120,00

Tirdzniecības dalībnieks
17.3.

Tirdzniecības dalībnieks

17.4.
Ielu tirdzniecības novietnēs:
17.4.1. ar pārtikas precēm
17.4.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem

18. Nodevas likme par ielu tirdzniecību īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai
reliģisko svētku vai citu pasākumu laikā un vietā:
Nr.p.k.

Tirdzniecības dalībnieks

18.1.

Tirdzniecība, ko veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā
darbība
1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
1.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un
svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības
produktus;
1.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus,
Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu
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Likme par vienu
tirdzniecības vietu
diennaktī
(euro)

5,00

18.2.
18.2.1.

skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus,
ziemcietes un sēklas;
1.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu
stādmateriālu;
1.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās
lauksaimniecības produkcijas;
1.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;
1.3. mežu reproduktīvo materiālu;
1.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus
vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par
primāro produktu apriti nelielos apjomos;
1.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku
tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku
tirdzniecībai;
1.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību
objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
Tirdzniecība, kuru veic fiziska persona, kura reģistrējusi
saimniecisko darbību un juridiskā persona par tirdzniecību ar:
ar nepārtikas precēm

7,00
7,00
30,00

18.4.

ar pārtikas precēm
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bez bezalkoholisko
dzērienu realizācijas)
alkoholiskajiem dzērieniem

18.5.

Dažādu produktu reklamēšana (bez tirdzniecības)

20,00

18.2.2.
18.3.

50,00

19. Nodeva par ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniegšanu atkarībā no ielu
tirdzniecības termiņa un preču veida:
Preču veids

19.1.
19.2.

Amatniecības, pārtikas un lauksaimniecības precēm
Amatniecības, pārtikas, lauksaimniecības un rūpniecības
precēm

Likme ielu
tirdzniecības
organizēšanu
diennaktī
(euro)

Likme ielu
tirdzniecību
mēnesī
(euro)

10

20

20

30

20. Pašvaldības nodevas maksāšanas kārtība un kontrole:
20.1. nodeva par tirdzniecības vietu izmantošanu publiskās vietās Tukuma pilsētas
administratīvajā teritorijā iemaksājama Domes kasē vai kontā, bet par tirdzniecības vietu izmantošanu
publiskās vietās ārpus Tukuma pilsētas – ja atļaujas izdevējs ir pagastu pārvalde, nodeva tiek
iemaksāta attiecīgās pagastu pārvaldes kasē vai kontā.
20.2. pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms tirdzniecības uzsākšanas;
20.3. pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksājumus kontrolē Finanšu
nodaļa, sekojot, lai pašvaldības nodeva tiktu samaksāta noteiktajā termiņā un pilnā apmērā;
20.4. pārmaksātās pašvaldības nodevas summas, pamatojoties uz maksātāja motivētu
iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam;
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20.5. ja tirdzniecības vietā tirdzniecība tiek veikta ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas
apmēru nosaka pēc lielākās nodevas;
20.6. nodevu par tirdzniecības vietu izmantošanu publiskās vietās Tukuma novadā ir tiesīgas
iekasēt Domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vai pagastu pārvaldes vadītāja pilnvarotas
amatpersonas.
VI. Nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību
21. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas Tukuma novada administratīvajā
teritorijā īsteno būvniecības ieceri (veic jebkura veida celtniecības, rekonstrukcijas un remonta
darbus, pazemes inženierkomunikāciju vai citu objektu izbūvi, rekonstrukciju un remontu, kas saistīti
ar rakšanas darbiem uz ielām vai zaļajā zonā).
22. Nodeva iemaksājama pirms darbu uzsākšanas.
23. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar pašvaldības nodevu un nodevu likmes (diennaktī):
Nr.p.k.

Satiksmes infrastruktūras objekts

23.1.

Maģistrālajās ielās:

23.1.1.

brauktuve (neierobežojot transporta kustību)

14,00

-

23.1.2.

brauktuve (daļēji ierobežojot transporta kustību)

35,00

-

23.1.3.

brauktuve (transporta kustība slēgta pilnībā)

70.00

-

23.1.4.

ietve un zaļā zona

7,00

-

23.2.

Vietējās nozīmes ielās:

23.2.1.

brauktuve (neierobežojot transporta kustību)

6,00

6,00

23.2.2.

brauktuve (daļēji ierobežojot transporta kustību)

18,00

18,00

23.2.3.

brauktuve (ja transporta kustība tiek slēgta pilnībā)

35,00

35,00

23.2.4.

ietve un zaļā zona

5,00

5,00

23.3.

Parka ceļi un veloceliņi

15,00

15,00

23.4.

Pārējā teritorijā

7,00

7,00

Tukuma
pilsētā
(euro)

Pagastu
teritorijās
(euro)

24. No Noteikumu 23.punktā minētās nodevas papildus Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas“
16.6.apakšpunktā minētajām personām tiek atbrīvotas juridiskas personas pašvaldības pasūtījuma
izpildei.
VII. Nodeva par pašvaldības būvatļaujas saņemšanu
vai būvniecības ieceres akceptu
25. Nodevas objekts ir būvatļauja vai būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
26. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību,
likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem no Tukuma novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde)
būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu.
27. Pašvaldības Nodevas saņemšanu likmē ietver izmaksas, kas saistītas ar būvatļaujas vai
būvniecības ieceres akcepta izsniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu.
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28. Nodevu apmērs un apmaksas kārtība:
Nr.

28.1.
28.2.
28.3.
28.4.
28.5.
28.6.
28.7.
28.8.
28.9.
28.10.
28.11.

28.12.

28.13.
28.14.
28.15.

Būvdarbu veids

Ēku jaunbūve, pārbūve, restaurācija
būvapjoms līdz 250 m³ (kopplatība līdz 75m²)
būvapjoms 250-500 m³ (kopplatība 75-160 m²)
būvapjoms 500- 3000 m³ (kopplatība 160-1000 m² )
būvapjoms >3000 m³ (kopplatība>1000 m²)
Ēku, telpu grupu atjaunošana
būvapjoms līdz 250 m³ (kopplatība līdz 75 m²)
būvapjoms 250-500 m³ (kopplatība 75-160 m²)
būvapjoms 500-3000 m³ (kopplatība 160-1000 m²)
būvapjoms> 3000 m³ (kopplatība>1000 m²)
Autoceļu, ceļu, māju ceļu, ielu, tiltu būvniecība
(jaunbūve, pārbūve, atjaunošana)
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecība
(jaunbūve, pārbūve, atjaunošana)
Inženiertīklu (elektronisko sakaru tīkli, gāzes
apgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, naftas produktu
cauruļvadi un būves, visa veida kanalizācija u.tml.),
inženierbūvju un citu atsevišķi neklasificētu
būvju būvniecība (jaunbūve, pārbūve, atjaunošana,
ierīkošana)
Labiekārtošanas objektu (parki, skvēri, kapsētas,
krastmalas, peldvietas, laipas, labiekārtoti laukumi,
brīvdabas estrādes, sporta laukumi, apzaļumotās
teritorijas, stacionāri reklāmas stendi, masti, kioski,
vasaras kafejnīcas, sabiedriskā transporta pieturas
vietas u.tml.) būvniecība (jaunbūve, pārbūve,
atjaunošana)
Visu veida būvju nojaukšana
Visu veida būvju konservācija
Visu veidu būvju novietošana

I grupas
būves
(euro)

II grupas
būves
(euro)

III
grupas
būves
(euro)

15
-

30
40
50
70

40
50
70
90

10
15

15
30
40
50
30

20
40
50
70
60

10

30

50

10

40

70

15

30

50

5
5
5

20
20
20

30
30
30

29. Objektam, kuru veido dažādas būves vai dažādi būves lietošanas veidi, Nodevas apmēru
nosaka, vadoties pēc galvenās būves.
30. Nodevu būvniecības pasūtītājs maksā divās daļās:
30.1. par būvatļauju:
30.1.1. pirmo daļu 50% apmērā maksā pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā
par nodevu noteiktajā termiņā.
30.1.2. otro daļu 50% apmērā maksā pirms dokumentu par būvatļaujā ietverto projektēšanas
nosacījumu izpildi iesniegšanas Būvvaldē;
30.1.3. persona ir tiesīga samaksāt nodevu par būvatļauju pilnā apmērā, saņemot būvatļauju.
30.2. par būvniecības ieceres akceptu 100% apmērā, saņemot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājumu kartē par būvniecības ieceres akceptu.
31. Maksāšanas paziņojumu par Nodevu Būvvalde būvniecības ieceres ierosinātājam izsniedz
reizē ar būvatļauju vai paskaidrojuma rakstu vai apliecinājumu karti, kurā veikta atzīme par ieceres
akceptu.
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32. Iesniedzot Būvvaldē iesniegumu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi,
būvniecības pasūtītājs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentus, kas apliecina Nodevas
samaksu pilnā apmērā.
33. Nodeva par būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu ieskaitāma Tukuma novada domes
budžeta kontā vai iemaksājama Tukuma novada Domē Talsu ielā 4, Tukumā, Klientu apkalpošanas
centra kasē būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanas dienā vai maksājuma uzdevumā
norādītajā termiņā.
34. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti, būvatļauja netiek realizēta vai būvniecības
iecere netiek īstenota, iekasēto Nodevu neatmaksā.
35. No nodevu samaksas atbrīvo:
35.1. personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, maznodrošinātas vai trūcīgas personas
un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības
objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas
individuālai lietošanai);
35.2. pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības pastāvīgo funkciju
veikšanai;
35.3. būvatļaujas saņēmēju, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta par Tukuma novada
pašvaldības līdzekļiem;
35.4. būvatļaujas saņēmēju, kas saskaņā ar Tukuma novada Domes lēmumu veic sociālās
dzīvojamās mājas būvniecību vai būvniecību publiski privātās partnerības ietvaros.
VIII. Noslēguma jautājumi
36. Par šo Noteikumu neievērošanu fiziskās un juridiskās personas ir atbildīgas Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā apmērā un kārtībā.
37. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tukuma novada Domes 29.04.2010.
saistošie noteikumi Nr.21 „Par Tukuma novada pašvaldības nodevām”.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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