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     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2010.gada 25.martā                                    Nr.9  

 

APSTIPRINĀTI 
ar Rucavas novada domes 25.03.2010. 

lēmumu nr.6§ (prot.Nr.9) 

 

GROZĪJUMI 
ar Rucavas novada domes  

24.10.2013. sēdes lēmumu (8.1.16., prot. Nr.21.) 

 

GROZĪJUMI 
ar Rucavas novada domes  

02.06.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr.13.) 

 

GROZĪJUMI 
ar Rucavas novada domes  

30.06.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.12) 

 

GROZĪJUMI 
ar Rucavas novada domes  

23.08.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.13) 

 

GROZĪJUMI 
ar Rucavas novada domes  

24.01.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 3.3.p.) 

 

 

 

                                    Par Rucavas novada pašvaldības nodevām 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

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

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.,2.,4., 5,6., 7.,8.,9.,10. un 11.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 

"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas" 12. punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi. 

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 
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piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles 

mehānismu un līdzekļu izmantošanas mērķi. 

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

pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

3.Nodeva tiek samaksāta : 

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.);  

3.2.bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu Rucavas novada domes 

pamatbudžeta ieņēmumu kontā. 
(Domes 24.10.2013.saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā) 

4. Nodevas ieskaita Rucavas novada domes budžetā. 

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

5.1. domes izsniegtajiem dokumentiem; 

5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;  

5.3. tirdzniecību publiskās vietās; 

5.4. reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu. 
(Domes 23.08.2018.saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

6. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie 

administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu.   
(Domes 02.06.2014.saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

 

II. Par domes izsniegto dokumentu saņemšanu pēc juridisku vai fizisku personu 

pieprasījuma 

 

7. Nodevas objekts un nodevas apmērs:    

 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(EUR) 

7.1.1. Izziņa  1,42 

7.1.2. Izziņa par zemes lietošanas mērķi, atbilstoši Rucavas novada 

pašvaldības teritorijas plānojumam 

4,27 

7.1.3. Domes lēmuma izraksti - pirmais eksemplārs 

7.1.4. Domes lēmuma izraksti - pārējie eksemplāri 

- 

1,42 

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

neattiecas) 

2,85 

7.1.6. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti 1,42 

7.1.7. Domes izstrādāta dokumenta  apliecināta kopija - 1lp. 1,42 

7.1.8. Raksturojumi, rekomendācijas 2,85 

7.1.9. Izraksts no arhīva lietas - 1lp.  1,42 

7.1.10. Arhīva izziņa 2,85 
(Domes 24.10.2013.saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā) 

 

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

dokumentus. 

7.3. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. 

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

dokumentiem): 

7.4.1. valsts un pašvaldību institūcijas; 

7.4.2. politiski represētās personas;  

7.4.3. maznodrošinātas personas; 
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7.4.4. pirmās un otrās grupas invalīdi; 

7.4.5. ģimenes ar četriem un vairāk bērniem. 

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

nodevas maksa tiek noteikta, izmantojot koeficentu „2”. 

 

III. Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās 

 

8. Nodevas objekts un nodevas apmērs:  

Nodevas objekts Nodevas apmērs (EUR par dienu) 

8.1. Izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu 

rīkošana publiskās vietās Rucavas novadā 

7,11 

(Domes 24.10.2013.saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā) 

8.2. 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.  

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

organizētāji, kas pilda domes pasūtījumu. 

  

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 

 

9.Nodevas objekts un nodevas apmērs: 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

(EUR dienā)  

9.1. Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās:  

9.1.1. Ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem 1,42 

9.1.2. Ar ziediem 1,42 

9.1.3. Ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem 1,42 

9.1.4. 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 

3,56 

9.1.5. Ar preses izdevumiem  3,56 

9.1.6. Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumiem  

1,42 vai  

14,23 gadā 

9.2. Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un 

izbraukuma tirdzniecības vietās: 

 

9.2.1. Ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju 1,42 

9.2.2. Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm 3,56 

9.2.3. Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumiem  

3,56 

9.2.4. Ar grāmatām un preses izdevumiem  3,56 

9.2.5. Sabiedriskai ēdināšanai 7,11 

9.2.6. Ar alkoholiskajiem dzērieniem tirgošanai izbraukumos sabiedrisku 

pasākumu norises vietās, izsniedzot vienreizēju atļauju. 

14,23 

9.2.7. Autoveikala tirdzniecība 
(Domes 02.06.2014.saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 
 

0,40 vai 10,-  

Mēnesī 

9.3. Pašvaldības nodeva vienu tirdzniecības vietu publiskos pasākumos 

(pasākumi, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku): 

 

 

9.3.1. Sabiedriskā ēdināšana 90,00 

9.3.2. Alkoholiskie dzērieni 100,00 
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9.3.3. Pārtika, alus, sidrs 85,00 

9.3.4. Alus, sidrs 80,00 

9.3.5. Pārtika 30,00 

9.3.6. Suvenīri, mājražotāju produkcija, zivis, lauksaimniecības 

produkti, ķermeņa apgleznošana, paštaisītas rotas, pašu gatavoti 

mākslas izstrādājumi, gleznas, ielu muzikantu, iluzionistu un citi 

muzikāli un mākslinieciski priekšnesumi, Latvijā ražoti mājas 

vīni un sidri 

15,00 

9.3.7. Rūpniecības preces 30,00 

9.3.8. Loterija 30,00 

9.3.9. Atrakcijas 25,00 

9.3.10. Saldējums 10,00 

9.3.11. Saldumi / Atspirdzinošie dzērieni 15,00 

9.3.12. Par vienreizēju reklāmas akcijas organizēšanu 25,00 
(Domes 24.10.2013.saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā) 

(Domes 02.06.2014.saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

(Domes 30.06.2016.saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā) 

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

kas tirgojas publiskās vietās Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

9.5.Nodeva par 50% tiek samazināta: 

9.5.1. fiziskai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta vai, kuru nekustamais īpašums atrodas 

Rucavas novadā vai ir nodots lietošanā, valdījumā; 

9.5.2. juridiskai personai, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā 

adrese vai struktūrvienība reģistrēta Rucavas novadā. 
 (Domes 30.06.2016.saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā 
9.6.Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu 

atļauju un tam norādītajās vietās un laikos.  

9.7.Nodeva pilnā apjomā iemaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas.  

 

IV.1 Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu 

 

10.1 Nodevas objekts un nodevas apmērs: 

Nodevas objekts Nodevas apmērs 

10.11. par reklāmu vai reklāmas objektu publiskās vietā vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu Rucavas administratīvajā teritorijā 

100,00 euro/gadā 

vai10,00euro/mēnesī 

 

10.12. No nodevas par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu atbrīvotas fiziskās personas, 

kas deklarētas Rucavas novadā, kā arī juridiskās personas, kas reģistrētas Rucavas novadā. 

(Domes 23.08.2018.saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

 

10.1 3. No nodevas atbrīvota valsts vai pašvaldības iestādes vai fiziskas un juridiskas 

personas par tādas izkārtnes izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā 

(zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā 

persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par iestādes vai 

personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem 

pakalpojumiem, kontaktinformāciju. 
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10.1 4. No nodevas atbrīvota ir Rucavas novada dome, ja tā ir reklāmas devējs, un uz 

reklāmas objektiem tiek izvietota informācija par Rucavas novada domes rīkotajiem 

pasākumiem. 

 

10.1 5. Reklāmas izvietotājs nodevu par reklāmu pārskaita Rucavas novada domes 

pamatbudžeta kontā vai samaksā pašvaldības kasē. Nodeva jāsamaksā pilnā apmērā par visu 

periodu. 

 

10.1 6. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novada administratīvajā teritorijā. 

 

10.1 7. Nodevas objekts ir reklāma, kas tiek izvietota Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu. 

(Domes 24.01.2019.saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā) 
 

11. Nodevu iekasēšanas kārtība: 

11.1. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

11.2. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi.  
 (Domes 02.06.2014.saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 
 

12. Pašvaldības atļauju (Pielikums Nr.1) Rucavas novada domes vārdā sagatavo un paraksta 

izpilddirektors.  
(Domes 02.06.2014.saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs            (personīgais paraksts)                   Jānis Veits 
 


