
 

Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 38 

„Par Ādažu novada pašvaldības nodevām” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Ādažu novada pašvaldībā šobrīd ir spēkā Ādažu novada 

domes 1999.gada 14.septembra saistošie noteikumi Nr.3„Par 

pašvaldības nodevām Ādažu novadā”. Nodeva par izklaidējoša 

rakstura pasākumu rīkošana pašvaldības teritorijā līdz šim 

nebija noteikta. 

1.2. ņemot vērā, ka Noteikumi daļā jau ir atcelti un   

nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos saistošajos noteikumos 

pārsniedz 50% no normatīvā akta apjoma, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2009.gada 2.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi„ 140. un 186.punktu 

nepieciešams izdot jaunus pašvaldības saistošos noteikumus.   

1.3. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa nosaka, ka 

pildot savas  funkcijas pašvaldība ir tiesīga ieviest vietējās 

nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un 

atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas. 

 

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet 

no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15. 

punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām„ 12. panta pirmās 

daļas 1. un 2. punktu. 

2.2. ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosaka 

pašvaldības uzlikto nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām 

apliekamos objektus, likmes apmēru un atvieglojumus, kā arī 

nomaksas kārtību.    

    

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

3.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās personas, 

kas saņems Noteikumos paredzēto pakalpojumu.  

3.2. Saistošo noteikumu regulējums uzņēmējdarbības vidi 

neietekmēs. 

 

4.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

4.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome. 

4.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību.  

 

5. Informācija par 

konsultācijām ar 

5.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo 



privātpersonām  noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 

sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā 

www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 

priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, 

izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos 

noteikumos.    

    

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                  M.Sprindžuks 

 
 

 

                 APSTIPRINĀTI   

ar Ādažu novada domes  

   26.11.2013. sēdes lēmumu  

               (protokols Nr. 18§ 24)   

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013.gada 26.novembrī                         Nr.38 

 

Par Ādažu novada pašvaldības nodevām  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām”14.panta trešo daļu,  

21.panta pirmās daļas 15. punktu,. 

likuma „Par nodokļiem un nodevām 

„12. panta pirmās daļas 1. un 2. 

punktu, Ministru kabineta 

28.06.2005.noteikumu Nr. 480 

„Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldības 

nodevas”3., 16. un 16.¹punktiem.      

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi „Par Ādažu novada pašvaldības nodevām” (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka pašvaldības uzlikto nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos objektus, 

likmes apmēru un atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību.    

2. Noteikumi attiecas uz visu Ādažu novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un nodevu 

maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas. 

3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem Noteikumiem, tiek ieskaitītas Ādažu novada pašvaldības 

budžetā.   

http://www.adazi.lv/


4. Nodeva iemaksājama pašvaldības kasē vai ieskaitāma pašvaldības norādītājā norēķinu 

kontā kredītiestādē pirms pakalpojuma saņemšanas.       

5. Ādažu novada pašvaldība nosaka un iekasē nodevas par:  

5.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;  

5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās. 

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu 

6.   Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju 

saņemšanu tiek uzlikta personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos 

dokumentus un apliecinātas to kopijas.  

7.   Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu to kopiju 

saņemšanu tiek noteikta šādā apmērā:  

Nr.  Nodevas objekts Likme euro 

1.  Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 3,00 

2.  Izziņa par piekrišanu zemesgabala reģistrācijai zemesgrāmatā  14,00 

3.  Izziņa par būvju statusu   15.00 

4.  Uzziņa par apbūves iespējām saskaņā ar teritorijas plānojumu  10,00 

5.  Uzziņa par ēku apkures veidu  7,00 

6.  Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts 

no reģistra, kas izdots, pamatojoties dzimtsarakstu nodaļas 

izdarītu ierakstu    

3,00 

7.  Cita pašvaldības izziņa  2,00 

8.  Domes, komitejas lēmuma noraksti, izraksti, apstiprinātas 

kopijas* (attiecas arī uz pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem)     

2,00  

par katru lappusi 

9.  Citi pašvaldības oficiālie dokumenti, tai skaitā, to noraksti, 

izraksti vai apliecinātas kopijas  

2,00  

par katru lappusi 

10.  Dokumenti no pašvaldības arhīva 3,00  

par katru lappusi 

11.  Atsauksmes, rekomendācijas, raksturojumi    5,00 

12.  Būvprojekts, apliecināta melnbalta kopija no būvvaldes arhīva 

(A4, A3, iesieta): 

- līdz 40 lapām (1 sējums) 

- 41-100 lapas (1 sējums) 

- 101-200 lapas (1sējums) 

 

 

25,00 

35,00 

50,00 

13.  Būvprojekts, apliecināta krāsaina kopija no būvvaldes arhīva  

(A4, A3, iesieta) 

- līdz 40 lapām (1 sējums) 

- 41-100 lapas (1 sējums) 

- 101-200 lapas (1 sējums) 

 

 

 

40,00 

60,00 

100,00 



 * Izņemot pirmreizējo izsniegšanu adresātam  

8.  No nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanas atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas un Ādažu novada pašvaldības iestādes 

un pašvaldības kapitālsabiedrības.  

9.  Ādažu novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām politiski represētajām personām, 1. un 

2.grupas invalīdiem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, saņemot 7.1.–7.10.punktā 

minētos dokumentus, uzrādot attiecīgu apliecību vai izziņu, piemērojama 50 % atlaide.       

 

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

10.  Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības 

atļauju un tam norādītajās vietās.   

11. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās maksā personas, 

kuras rīko šādu pasākumu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.  

12.    Nodeva par  izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās tiek noteikta 10,00 

euro. 

13. Nodeva par piemiņas pasākumu sarīkošanu publiskās vietās netiek piemērota.   

14. No nodevas par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās samaksas tiek 

atbrīvotas Ādažu pašvaldības iestādes. 

IV. Noslēguma jautājumi 

15. Noteikumos noteikto pašvaldību nodevu iekasēšanu nodrošina Ādažu novada pašvaldības 

Administrācija, atbilstoši savai kompetencei:  

15.1. Kanceleja - par nodevu par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to 

kopiju saņemšanu šādos Noteikumu punktos - 7.1., 7.2., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. un 

par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās; 

15.2. Būvvalde - par nodevu šādos Noteikumu punktos - 7.3., 7.4., 7.5., 7.12., 7.13.; 

15.3. Dzimtsarakstu nodaļa par nodevu Noteikumu 7.6.punktā. 

15.   Kontroli par pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina Ādažu novada domes Grāmatvedības 

daļa.  

16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu Vēstis”. 

17. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 1999.gada 14.septembra saistošie 

noteikumi Nr.3 „Par pašvaldības nodevām Ādažu novadā”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   M.Sprindžuks 

 



      

 


