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APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes 25.03.2010. 

lēmumu nr.6§ (prot.Nr.9) 

 

                                    Par Rucavas novada pašvaldības nodevām 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

 "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3. punktu,  

21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.,2.,4. punktiem 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Šie noteikumi nosaka Rucavas novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) 

uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, 

maksāšanas laika posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras 

atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas 

atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un 

līdzekļu izmantošanas mērķi. 

1.2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Rucavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

1.3. Nodeva tiek samaksāta : 

1.3.1. skaidras naudas norēķina veidā – Rucavas novada domes kasē (adrese – 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.), Dunikas pagasta 

pārvaldē (adrese – “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.);  

1.3.2.  bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu A/S „Latvijas 

Krājbanka”, kods UBALLV2X,  konta Nr. LV52UBAL2642129051001. 

1.4. Nodevas ieskaita Rucavas novada domes budžetā. 

 

1.5. Rucavas novada dome nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:  

 1.5.1. domes izsniegtajiem dokumentiem; 

  1.5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;  

  1.5.3. tirdzniecību publiskās vietās. 
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2. Par domes izsniegto dokumentu saņemšanu pēc juridisku vai fizisku personu 

pieprasījuma. 

2.1. Nodevas objekts un nodevas apmērs:    

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(LVL)  

2.1.1. Izraksts no arhīva lietas - 1lp. 1,00 

2.1.2. Arhīva izziņa 2,00 

2.1.3. Apliecināta fotokopija - 1lp. 1,00 

2.1.4. Izziņa par nekustamā īpašuma piederību, nodokļiem 1,00 

2.1.5. Izziņa par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu 1,00 

2.1.6. Izziņas par zemes lietošanas mērķi, atbilstoši Rucavas pagasta 

pašvaldības teritorijas plānojumam 

3,00 

2.1.7. Domes lēmuma izraksti - pirmais eksemplārs 

2.1.8. Domes lēmuma izraksti - pārējie eksemplāri 

- 

1,00 

2.1.9. Domes lēmuma izraksti trešajām personām (personām, uz kuru tas 

neattiecas) 

2,00 

2.1.10. Cita rakstura izziņas, apliecinājumi 1,00 

2.1.11. Raksturojumi, rekomendācijas 2,00 

2.2. Nodevas maksātāji ir visas privātpersonas (fiziskas un juridiskas personas), kuras 

saņem dokumentus. 

2.3. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. 

2.4. Personas, kuras atbrīvotas no nodevas maksājumiem (saskaņā ar apliecinošiem 

dokumentiem): 

2.4.1. valsts un pašvaldību institūcijas; 

2.4.2. politiski represētās personas;  

2.4.3. maznodrošinātas personas; 

2.4.4. pirmās un otrās grupas invalīdi; 

2.4.5. ģimenes ar četriem un vairāk bērniem. 

2.5. Ja persona lūdz dokumentus izdot steidzamā kārtā (t.i., laikā līdz 3 darba dienām), 

nodevas maksa tiek noteikta, izmantojot koeficentu „2”. 

 

3. Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās. 
3.1. Nodevas objekts un nodevas apmērs:  

Nodevas objekts Nodevas apmērs (LVL par dienu) 

Izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu rīkošana 

publiskās vietās Rucavas novadā 

5,00 

 

3.2. Šo noteikumu 3.1.punktā minētie pasākumi var tikt sarīkoti pēc atļaujas saņemšanas 

novada domē. Pamats atļaujas saņemšanai ir domei iesniegtais iesniegums no pasākuma 

rīkotāja, pamatojoties uz kuru tiek dota atļauja pasākuma rīkošanai.  

3.3. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti 

organizētāji, kas pilda domes pasūtījumu.  

 

4. Nodeva par tirdzniecību  publiskās vietās. 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(LVL dienā)  

4.1. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:  

4.1.1. Ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem 1,00 

4.1.2. Ar ziediem 1,00 

4.1.3. Ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem 1,00 



4.1.4. Ar kvasu un alu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu, 

bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām uzkodām no speciālām iekārtām, 

ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas normām 

2,50 

4.1.5. Ar preses izdevumiem  2,50 

4.1.6. Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumiem  

1,00 vai 10,00 

gadā 

4.2. Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un 

izbraukuma tirdzniecības vietās: 

 

4.2.1. Ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju 1,00 

4.2.2. Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm 2,50 

4.2.3. Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumiem  

2,50 

4.2.4. Ar grāmatām un preses izdevumiem  2,50 

4.2.5. Sabiedriskai ēdināšanai 5,00 

4.2.6. Ar alkoholiskajiem dzērieniem tirgošanai izbraukumos sabiedrisku 

pasākumu norises vietās, izsniedzot vienreizēju atļauju. 

10,00 

 

4.3. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskās vai juridiskās personas, 

kas tirgojas publiskās vietās Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

4.4. Nodeva par 50 procentiem tiek samazināta personām, kuras savu dzīvesvietu 

deklarējušas Rucavas novadā, un realizē ielu tirdzniecības vietās, gadatirgos un izbraukuma 

tirdzniecības vietās: 

4.4.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, 

ogas, stādus un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām; 

4.4.2. pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumus; 

4.4.3. savvaļas augus, dārzeņus, ogas, sēnes un riekstus. 

4.5. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu 

atļauju un tam norādītajās vietās un laikos.  

4.6. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas.  

 

5. Nodevu iekasēšanas kārtība. 
5.1. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

5.2. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi.  

5.3. Nodevas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā. 

 

 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs    Andis Rolis 

 

 


