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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2018.gada 21.martā              Nr. 6/2018 

(protokols Nr. 5-27§) 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 28/2013  „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” 

Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018.gada 20.jūnija Inčukalna novada domes 

lēmumu Nr.10 - 32§ 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.,2.,4., 5.,7.,9.,10.punktu,  

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astoto daļu,  

2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

 Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā  

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.
.1

pantu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par 

Inčukalna novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

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

1.,2.,4., 5.,7.,9.,10.punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astoto daļu, 

2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.
.1

pantu”; 

2. Izteikt noteikumu 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„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, sludinājumu un pirmsvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu 

publiskās vietās; 

1.6.4. būvatļaujas saņemšanu; 

1.6.5. pašvaldības simbolikas izmantošanu; 

1.6.6. dzīvnieku turēšanu, 

1.6.7. tirdzniecību publiskās vietās.”; 

 3. Izteikt noteikumu 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„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 1,50 

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/
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2.1.1.2. juridiskām personām 15,00 

2.1.2. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsniegšanu:   

 

2.1.2.1. fiziskām personām 1,50 

2.1.2.2. juridiskām personām 15,00 

2.1.3.  Domes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem  3,00 

2.1.4. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu  1,00 

2.1.5. Izziņas no pašvaldības arhīva   3,00 

2.1.6. Par noraksta vai izraksta izsniegšanu vai izziņas 

izsniegšanu no civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no 

arhīva)  

4,50 

2.1.7. Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes  1,50 

2.1.8. Par atkārtoti pieprasītu lēmumu par dzīvojamās platības 

piešķiršanu vai apmaiņu  

1,50 

2.1.9. Par atkārtotu lēmumu par adrešu piešķiršanu  1,50 

2.1.10. Par atsevišķu koku ciršanas atļauju  3,00 

2.1.11. Pārējās izziņas  1,00 

2.1.12. Saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju, domes sēžu 

protokolu un citu ārējo normatīvo aktu apliecinātas 

kopijas  

 

 

2.1.12.1. 1lapa 1,00 

2.1.12.2. Ja pārsniedz 20 lapas  7,00 

2.1.12.3. Ja pārsniedz 40 lapas 17,00 

2.1.13. Citi novada domes izsniegtie oficiālie dokumenti, kas nav 

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

apliecinātas kopijas)  

3,00 

1 lapa 

2.1.14. Izziņa par nekustamā īpašuma adresi 1,50  

2.1.15. Izziņa par zemes atļauto izmantošanu 1,50 

2.1.16. Atkārtota (gada laikā) izziņa par nekustamo īpašumu 

piederību 

1,50 

2.1.17. Izziņa par nekustamā īpašuma aprobežojumiem 

(apgrūtinājumiem) 

1,50 

2.1.18. Izziņa nepilsonim par piekrišanu zemes iegūšanai 

īpašumā 

1,50 

2.1.19. Neklasificētas izziņas no būvvaldes 1,50 

2.1.20. Apliecinātas kopijas no lietās esošiem materiāliem 

Būvvaldē 

1,50 

 1 lapa 

2.1.21. Izziņa par jaunbūvēm 3,00 

2.1.22. izziņa par būves (ēkas) neesamību iesniegšanai 

zemesgrāmatā 

1,50 

2.1.23. Akts par būvju nodošanu ekspluatācijā 15,00 

 

4. Izteikt noteikumu 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„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, 

personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti 50% apmērā.”; 

5. Izteikt noteikumu ar 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.1. Par reklāmas, afišu, sludinājumu un pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanu publiskās vietās:  

4.1.1. Reklāmas izvietošana: 

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

120,00 gadā, par mazāku laika periodu ne mazāk kā EUR 50,00; 

4.1.1.2. pārējā teritorijā EUR 50,00 par vienu reklāmu, par mazāku laika periodu ne 



mazāk kā EUR 20,00. 

4.1.2. Pasākumu afišu izvietošana par katrām 10 kalendāra dienām neatkarīgi no 

vietu skaita EUR 1,50; 

4.1.3. pirmsvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošana par katrām 10 kalendāra dienām 

neatkarīgi no vietu skaita EUR 20,00.”; 

6. Izteikt noteikumu V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„V. Nodevas par būvatļauju saņemšana”; 

7. Izteikt noteikumu 5.1.apakšpunkta pirmo daļu šādā redakcijā: 

„5.1. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridiskām personām 

t.sk jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai: 

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šādas 

formulas: Nodeva = A x B x D, kur:  

A - likme, kura atkarīga no plānotā objekta būvapjoma 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 klasifikāciju (tabula Nr.2), 

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

pārbūve, atjaunošana vai restaurācija (tabula Nr.3).”;  

8.  Izteikt tabulas Nr.2 „Plānotās ēkas vai būves tips - koeficients B
1
” 

1
.atsauci šādā redakcijā: 

„
1
Nav ietverti pilsētas infrastruktūru veidojošie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijai: 

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)”;  

9.  noteikumu Tabulu Nr.3 šādā redakcijā: 

„Tabula Nr.3 

Veicamo būvdarbu raksturs objektā - koeficients D 

 Koeficients D 

Jaunbūve 1 

Pārbūve 0,8 

Atjaunošana 0,5 

10. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„5.2 . Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridiskām personām: 

Nr. Nodeva Cena 

(EUR) 

5.2.1. Apliecinājuma karšu un paskaidrojuma raksta izsniegšana 15,00 

5.2.2. Būvatļaujas pagarināšana 20,00 

5.2.3. Stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju 

uzstādīšanai 

15,00 

11. Svītrot noteikumu 5.3.apakšpunktu; 

12. Izteikt noteikumu 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„5.4. Citi ar teritorijas plānošanu un būvniecību saistītie jautājumi: 

Nr. Nodeva Cena 

(EUR) 

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

5.4.1.1. maģistrālajās ielās 7,00 

5.4.1.2. maģistrālo ielu trotuāros 7,00 

5.4.1.3. vietējās nozīmes ielās 7,00 

5.4.1.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros 7,00 

5.4.1.5.  pārējā teritorijā 1,50 

5.4.2. Atļauja par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju 

robežās uz vienu gadu 

15,00 

 

13. Izteikt noteikumu 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 



„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 būvatļauju.”;  

14. Izteikt noteikumu 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„5.8. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu iemaksājama saņemot būvatļauju.”; 

15. Izteikt noteikumu 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„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, 

personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti 50% apmērā, ja objekti, par kuriem 

izdod izziņas nav paredzēti komercdarbībai.”; 

16. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā: 

„VII. Nodevas par dzīvnieku turēšanu. 

7.1. Nodeva par suņu un kaķu reģistrēšanu novadā EUR 3,00. 

7.2.  No nodevas samaksas ir atbrīvotas: 

7.2.1. personas ar invaliditāti; 

7.2.2. personas, kuriem pieder suņi pavadoni, suņi asistenti, suņi terapeiti; 

7.2.3. personas, kam pieder dienesta suņi; 

7.2.4. pensionārs vai pensionāru ģimene par vienu suni un kaķi, par katru nākamo 

dzīvnieku nodeva tiek maksāta pilnā apmērā; 

7.2.5. persona, kas adoptējusi dzīvnieku no dzīvnieku patversmes (uzrādot dokumentu 

par adopciju), par vienu dzīvnieku, par katru nākamo dzīvnieku nodeva tiek maksāta 

pilnā apmērā; 

7.2.6. politiski represētās personas par vienu dzīvnieku, par katru nākamo dzīvnieku 

nodeva tiek maksāta pilnā apmērā; 

7.3. No nodevas samaksas 50 % apmērā ir atbrīvoti lauku viensētu īpašnieki.”; 

17. Izteikt noteikumu VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„ VIII. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšana”; 

18. izteikt noteikumu 8.6.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.6.2. 75% apmērā Inčukalna novada trūcīgās personas, personas ar pirmās un otrās 

grupas invaliditāti 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.”.  

 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Novada Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018.gada 21.marta Saistošo noteikumu Nr.6/2018 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 

 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai  ievērotu 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”, 

1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” un 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr. 299 

„Noteikumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā”, Priekšvēlēšanu 

aģitācijas likuma 22.panta astoto daļu, 2005.gada 28.jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”  regulējumus, ir 

nepieciešams  veikt izmaiņas noteikumos „Par Inčukalna 

novada pašvaldības nodevām”.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

 Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmaiņas noteikumos „Par 

Inčukalna novada pašvaldības nodevām”, lai tie atbilstu 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 
Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā tika iesaistītas 

privātpersonas un Inčukalna pagasta iedzīvotāju biedrība. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 


