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Par pašvaldības nodevām 
Valkas novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
12.panta pirmās daļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.punktiem  

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie  noteikumi  nosaka  pašvaldības  nodevu  likmes,  atvieglojumus  un 
maksāšanas kārtību par:

1.1. pašvaldības  izstrādāto  oficiālo  dokumentu  un  apliecinātu  to  kopiju 
saņemšanu;

1.2.  izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
1.3.  ielu tirdzniecību;
1.4.  pašvaldības simbolikas izmantošanu;
1.5.  dzīvnieku turēšanu;
1.6.  reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās.

2. Šajos  noteikumos norādītās  pašvaldības  nodevas  iemaksājamas Valkas  novada 
domes kasē, Valkas novada pagastu pārvaldēs vai pārskaitāmas uz Valkas novada 
domes kontu. Par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts. Nodevas ieskaitāmas Valkas 
novada pašvaldības budžetā.

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

3. Par Valkas novada domes (turpmāk – Pašvaldība) izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņemšanu maksājama pašvaldības nodeva šādā  apmērā:

3.1.  par Pašvaldības domes sēdes protokola izrakstu vai apliecinātu kopiju, 
ja tas tiek pieprasīts atkārtoti vai to pieprasa trešās personas, par katru lapu – 
Ls 0,50;
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3.2.  par Pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju izsniegšanu no Pašvaldības arhīva, par katru dokumenta lapu – Ls 1;

3.3.  par izziņu:
3.3.1. par pēdējo attiecīgajā teritorijā deklarēto dzīvesvietu – Ls 2;
3.3.2. par bijušo dzīvesvietu no arhīva – Ls 2,5;
3.3.3.  no  arhīva  un  par  civilstāvokļa  aktu  reģistra  izrakstu,  ja  pieteikumā 
norādīti precīzi pamatdati (vārds, uzvārds, reģistrācijas vieta un laiks +,- 3 gadi) 
un nav nepieciešama papildus izpēte – Ls 2;
3.3.4. no arhīva un par civilstāvokļa aktu reģistra izrakstu, ja pieteikumā netiek 
norādīti  precīzi  pamatdati  (vārds,  uzvārds,  reģistrācijas  vieta  un  laiks)  un 
nepieciešama papildus izpēte:

3.3.4.1. par laiku no 3-10 gadiem vai neprecīzi norādītu reģistrācijas vietu – 
Ls 4;
3.3.4.2. par laiku virs 10 gadiem un/vai neprecīzi norādītu reģistrācijas vietu 
– Ls 6.

3.3.5. citas izziņas – Ls 1.

4.  Nodevas  maksātāji  ir  fiziskās  un  juridiskās  personas,  kuras  saņem  attiecīgo 
Pašvaldības dokumentu.

5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgā dokumenta saņemšanas.

6.  No  nodevas  samaksas  atbrīvojamas  valsts  pārvaldes  institūcijas,  1.un  2.grupas 
invalīdi,  trūcīgās  un maznodrošinātas  personas,  kuras  savu dzīvesvietu  deklarējušas 
Valkas novadā.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu 
sarīkošanu publiskās vietās

7.  Par  izklaidējoša  rakstura  pasākumu  sarīkošanu  publiskās  vietās  maksājama 
pašvaldības nodeva par katru pasākumu:
7.1. ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits nepārsniedz 200 cilvēku – 
Ls 5;
7.2. ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 200 cilvēku – Ls 
10;
7.3. ja pasākums veltīts bērniem līdz 14 gadu vecumam – Ls 1;
7.4. sporta pasākums – Ls 1;
7.5. par katru maksas atrakcijas vietu – Ls 5;
7.6. par katru maksas bērnu atrakcijas vietu – Ls 1.

8. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura 
pasākumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

9. Nodeva pilnā apjomā iekasējama, saņemot pasākuma rīkošanas atļauju.

10. No nodevas samaksas atbrīvojamas pasākumu rīkotāji pasākumiem:
10.1. kurus ar finanšu līdzekļiem atbalsta Pašvaldība;
10.2. kuri veltīti personām ar invaliditāti;
10.3. kuri tiek rīkoti labdarības mērķiem.

IV. Nodeva par ielu tirdzniecību

11. Par ielu tirdzniecību maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā:
11.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:



11.1.1. 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 – Ls 1;
11.1.2.  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 – Ls 1;
11.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu – 
Ls 2;
11.1.4.  mājas  apstākļos  ražotus  pārtikas  produktus  no  pašu  ražotās 
lauksaimniecības produkcijas – Ls 1;

11.2. mežu reproduktīvo materiālu – Ls 2;
11.3.  pašu  iegūtus  svaigus  zvejas  produktus  un  medījamos  dzīvniekus  vai  to  gaļu 
nelielos  apjomos  saskaņā  ar  normatīvo  aktu  prasībām  par  primāro  produktu  apriti 
nelielos  apjomos–Ls2;  
11.4.  lauksaimniecības  un  mājas  (istabas)  dzīvniekus  saskaņā  ar  normatīvo  aktu 
prasībām par  kārtību,  kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās,  un 
labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai – Ls 2;
11.5. lietotas personiskās mantas – Ls 1.
11.6. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas un daiļamatniecības 
izstrādājumus, pašu ražotas nepārtikas preces – Ls 2;
11.7.saldējumu no speciālām iekārtām – Ls 1;
11.8. ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un ziediem, tajā skaitā ogu, sēņu, riekstu un 
ziedu iepirkšana – Ls 1;
11.9. kvasu un alu no cisternām (mucām), bezalkoholiskajiem dzērieniem un karstajām 
uzkodām no speciālām iekārtām – Ls 4;
11.10. Latvijā rūpnieciski ražotām pārtikas precēm – Ls 4;
11.11. importētām rūpnieciski ražotām pārtikas precēm – Ls 6;
11.12. grāmatām – Ls 1;
11.13. preses izdevumiem – Ls 0,30;
11.14. Latvijā rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – Ls 4;
11.15. importētām rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – Ls 6.
11.16.ar alkoholiskajiem dzērieniem– Ls 6;
11.17.ar tabakas izstrādājumiem – Ls 10;
11.18. pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem mēnesī – Ls 5.

12. Par 11.punktā norādīto tirdzniecību, ja  vienlaikus tiek tirgotas vairākas šajā punktā 
norādītās  preces,  pašvaldības  nodeva  tiek  iekasēta  par  tirdzniecību  ar  preci,  kurai 
noteikta visaugstākā nodeva.

13.  Nodeva  iekasējama  par  vienu  dienu  vienā  tirdzniecības  vietā.  Par  tirdzniecību 
pārvietojamajos mazumtirdzniecības punktos tiek iekasēta nodeva par mēnesi, neņemot 
vērā tirdzniecības vietu skaitu.

14. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas. Nodeva 
par pārvietojamajiem mazumtirdzniecības punktiem iekasējama ņemot vērā braukšanas 
grafikā norādīto mēnešu skaitu. 

15. No nodevas samaksas atbrīvojamas fiziskās personas pensionāri vai 1.un 2.grupas 
invalīdi, kuri tirgojās ar 11.1.-11.6, 11.12., 11.13.punktā minētajām precēm.

V. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu

16. Par Pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā 
vai citiem mērķiem līdz 1000 (ieskaitot) vienībām par vienu vienību maksājama nodeva – 
Ls 0,05.



17. Par Pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā 
vai citiem mērķiem virs 1000 vienībām par vienu vienību maksājama nodeva – Ls 0,04.

18.  Nodeva  pilnā  apjomā  iekasējama,  saņemot  pašvaldības  atļauju  simbolikas 
izmantošanai.

19.  No  nodevas  samaksas  atbrīvojamas  Valkas  novada  pašvaldības  iestādes  un 
komercsabiedrības, kurās vairāk kā 50% kapitāldaļu pieder pašvaldībai.

VI. Nodeva par dzīvnieku turēšanu

20. Par dzīvnieku turēšanu daudzdzīvokļu mājās maksājama nodeva katru kalendāro 
gadu šādā apmērā:
20.1. par suņa turēšanu – Ls 3;
20.2. par kaķa turēšanu – Ls 1.

21. Nodevu maksā  saskaņā  ar  saistošajiem noteikumiem „Suņu  un kaķu  turēšanas 
noteikumi Valkas novadā” .

22.  No  nodeva  samaksas  pilnā  apjomā  atbrīvojami  nestrādājoši  pensionāri  un  1.un 
2.grupas invalīdi par viena suņa un/vai viena kaķa turēšanu.

VII. Nodeva par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 
vietās

23. Par īslaicīgas (līdz 1 nedēļai) reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās 
vietās šim mērķim paredzētos stendos par 1 vienību Valkas pilsētā:

23.1. līdz A4 formātam (ieskaitot) – Ls 0,5;
23.2. līdz A3 formātam (ieskaitot) – Ls 1;
23.3. līdz A2 formātam (ieskaitot) – Ls 2;
23.4. virs A2 formātam– Ls 10;

24.  Pārējā  novada  teritorijā  samaksa  tiek  noteikta  izdalot  23.punktā  noteiktos 
izcenojumus ar 2.

25. Reklāmas nodeva par reklāmas laukuma 1 m² mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas:

Ls 1,5 x Zonas koeficients x Tematiskas koeficients  x  platības koeficients. 

Zonas koeficients:
6  –  Valkas  pilsētas  centrs  (teritorija,  kas  robežojas  ar  ielām:  Semināra,  Beverīnas, 
Tālavas, Rīgas);
5  –  Valkas pilsēta  pie  galvenajām ielām (Rīgas,  Zemgales,  Raiņa,  Ausekļa,  Rūjienas, 
Tālavas ielas un Vienības gatve);
4 – pārējā Valkas pilsētas teritorija un Valkas novadā esošo ciemu teritorija;
3 – pārējās pagastu teritorijas.

 Tematiskais koeficients:
0,6  –  kultūras  pasākumi,  dabas  un  veselības  aizsardzības,  sporta,  jaunatnes  u.tml. 
pasākumi (ar komerciālu raksturu);
0,8 – tūrisma veicinoša reklāma;
1 –  pārējās reklāmas.

Platības koefiecients:



1    – līdz 6 m²;
0,8 – līdz 6-12 m²,;
0,6 – 12-25 m²;
0,4 – 25-50 m²;
0,2 – 50 un vairāk..
 
26. Ar nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās nav apliekamas pašvaldības 
iestādes  un  juridisko  personu  izvietotās  izkārtnes,  kas  informē  par  veikto 
uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas 
uzņēmējdarbības  veikšanas  vietas.  No  nodevas  samaksas  par  reklāmas,  afišu  un 
sludinājumu  izvietošanu  tiek  atbrīvotas  personas  par  labdarības  pasākumu 
reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību

27. Nodeva pilnā apjomā iekasējama, saņemot pašvaldības atļauju reklāmas izvietošanai.

VIII. Noslēguma jautājumi

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:
28.1. Valkas pilsētas domes 2004.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.9 “Par 
pašvaldības nodevām Valkas pilsētā”;
28.2. Kārķu pagasta padomes 2006.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.6 „Par Kārķu 
pagasta pašvaldības nodevām”;
28.3.  Zvārtavas  pagasta  padomes  1999.gada  29.jūnija  saistošie  noteikumi  Nr.1 
„Nodeva  par  pagasta  padomes  izstrādātajiem  oficiālajiem  dokumentiem  un 
apliecinātām to kopijām”;
28.4.  Zvārtavas  pagasta  padomes  1999.gada  29.jūnija  saistošie  noteikumi  Nr.2 
„Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”;
28.5.  Zvārtavas  pagasta  padomes  1999.gada  29.jūnija  saistošie  noteikumi  Nr.3 
„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās”;
28.6. Ērģemes pagasta padomes 2006.gada 16.februāra saistošie noteikumi 
Nr.4/2006 „Nodeva par padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām”;

Domes priekšsēdētājs (paraksts) K.Albergs
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