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APSTIPRINĀTI 
ar Varakļānu novada domes  

31.10.2013. lēmumu Nr.19.4 

 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 10 

 

Grozījumi 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 10  

„Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 15.punktu, 
43.panta trešo daļu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
10.panta trešo daļu, 12.panta pirmo daļu 

 

 

  1. Izdarīt Varakļānu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par 

pašvaldības nodevām Varakļānu novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. saistošo noteikumu 1.1. - 1.9.punktus izteikt šādā redakcijā: 

 

Nodevas objekts Likme (euro) 

1.1. Apliecināts domes sēdes protokola punkta izraksts trešajai personai 4,00 

1.2. Apliecināta domes sēdes protokola kopija 14,00 

1.3. Atkārtots domes sēdes protokola punkta izraksts 4,00 

1.4. Apliecināts domes komitejas protokola punkta izraksts trešajai personai 1,00 

1.5. Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu,   

       instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas 

 

7,00 

1.6. Raksturojums vai rekomendācija 2,50 

1.7. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti 4,00 

1.8. Izziņa no pašvaldības arhīva 4,00 

1.9. Cita satura izziņa 0,50 
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1.2. saistošo noteikumu 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

Nodevas objekts Likme (euro) 

2.1. Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā:   

2.1.1. ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus, par dienu;  7,00 

2.1.2. par atrakcijām, par dienu: 14,00 

2.1.3. par pārējiem koncertiem, komerciāliem pasākumiem, stundā   4,00 

 

1.3. saistošo noteikumu 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

Nodevas objekts Likme (euro) 

3.1. Nodeva par tirdzniecību publiskā vietā par vienu dienu:   

3.1.1. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm  

          (bez alkohola) 

  7,00 

3.1.2. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm   

          (ar alkoholu) 

28,00 

3.1.3. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm   7,00 

3.1.4. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas  

          precēm (bez alkohola) 

  4,00 

3.1.5. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas  

          precēm (ar alkoholu) 

20,00 

3.1.6. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm   4,00 

3.1.7. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem vai iegūtiem lauksaimniecības   

          produktiem 

 2,50 

 

1.4. saistošo noteikumu 4.1.- 4.4.punktus izteikt šādā redakcijā: 

 

Nodevas objekts Likme (euro) 

4.1. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana  

       ārpus pašvaldības informācijas stenda par 1 m2 gadā 

42,00 

4.2. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošana  

       ārpus pašvaldības informācijas stenda par katru nākošo m2 virs 1 m2 gadā 

14,00 

4.3. Par īslaicīgas reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošanu ārpus pašvaldības  

       informācijas stenda par 1 m2 (līdz 3 mēnešiem) 

14,00 

4.4. Par īslaicīgas reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošanu ārpus pašvaldības     



       informācijas stenda par katru nākošo m2 virs 1 m2 (līdz 3 mēnešiem) 7,00 

 

 

 

  1.5. saistošo noteikumu 5.1.- 5,3.punktus izteikt šādā redakcijā: 

 

Nodevas objekts Likme (euro) 

5.1. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru  

       ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem 

9,96 

5.2. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru  

       ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem 

21,00 

5.3.Novada un pilsētas simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos  

      patstāvīgi gada laikā 

71,00 

  

 2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 
 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   M. Justs 
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