2009. gada 8.aprīlī
Saistošie noteikumi Nr.9
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2009.gada 3.jūnija
sēdes lēmumu (prot. Nr.12, 5.§.)
Precizēti
Ar Baldones novada domes
2017.gada 31.oktobra
lēmumu (prot Nr.14 (20), 20§)
Grozījumi:
 ar Baldones novada domes 2011.gada 6.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.4 (prot.Nr.14, 12.§)
 ar Baldones novada domes 2013.gada 22.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 (prot.Nr.10, 9.§)
 ar Baldones novada domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 (prot.Nr.5,
38.§)

 ar Baldones novada domes 2014.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6 (prot.Nr.4, 40.§)
 ar Baldones novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 (prot.Nr.14,
29.§)
 ar Baldones novada domes 2016.gada 16.februara saistošajiem noteikumiem Nr.4 (prot.Nr. 2. 8.§)
 ar Baldones novada domes 2016.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 (prot.Nr. 9.
3.§)
 ar Baldones novada domes 2017.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 (prot.Nr. 2. 11.§)
 ar Baldones novada domes 2017.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.12 (prot.Nr.9 (15),
15§)

Par Baldones pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu,
MK 28.06.2005.noteikumi Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Baldones pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) objektus,
likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no
nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas (izņemot V.
nodaļā noteiktās nodevas).
3. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas nomaksu, iesniedzami atbildīgajai domes amatpersonai,
kas izsniedz pieprasīto dokumentu.
4. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Baldones pašvaldības pamatbudžetā un tās izlieto
saskaņā ar apstiprināto Baldones pašvaldības budžetu.
5. Baldones pašvaldības iestādes ir atbrīvotas no pašvaldības nodevu nomaksas.
II. Nodeva par Baldones pašvaldības simbolikas izmantošanu
6. Nodevas likme par Baldones novada pašvaldības simbolikas – Baldones novada
pašvaldības ģerboņa attēla, novada un pilsētas vārda izmantošanu, vienam produkcijas vai
uzņēmuma, iestādes un firmas veidam:
Par ko maksājama nodeva
EUR gadā EUR 10 gados
6.1. Par Baldones novada ģerboņa attēla izmantošanu, par
71.00
420.00

katru veidu
6.11. Par Baldones novada ģerboņa attēla izmantošanu, par
10.00
60.00
katru veidu, ja nodevas maksātājs savu preci izvieto
Baldones novada tirdzniecības vietās
6.2. Par Baldones novada pilsētas vārda izmantošanu, par
35.00
140.00
katru veidu
1
6.2 . Par Baldones novada un pilsētas vārda izmantošanu, par
5.00
30.00
katru veidu, ja nodevas maksātājs savu preci izvieto
Baldones novada tirdzniecības vietās
(Domes 24.09.2013.saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)
(Domes 27.09.2016. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)
6.3. Nodevas maksātāji- fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Baldones novada
simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, nosaukumā vai citiem komerciāliem
mērķiem.
6.4. Nodeva tiek iekasēta par atļaujas saņemšanu izmantot Baldones novada simboliku.
6.5.Par simbolikas izmantošanu tiek noslēgts līgums. Nodeva maksājama pie līguma
noslēgšanas par atļauju izmantot Baldones novada simboliku uz noteiktu laika posmu.
6.6.Lai saņemtu atļauju līguma slēgšanai par simbolikas izmantošanu, Baldones novada Domē
jāiesniedz:

iesniegums,

reģistrācijas apliecība vai tās kopija,

apraksts, kur paredzēts izmantot simboliku, plānotais daudzums,

skices vai preču paraugi simbolikas izmantošanai.

skices vai preču paraugs jāsaskaņo ar Būvvaldi un Finanšu attīstības komiteju.
7.1. Nodeva maksājama reizi gadā vai par 10 gadiem, kā to lūdzis iesniedzējs. Atļaujas
izmantot simboliku derīguma termiņš- viens gads vai 10 gadi.
7.2. Atļaujas saņēmējs nav tiesīgs to nodot tālāk citām personām.
7.3. Nodeva par Baldones novada simbolikas izmantošanu iemaksājama Baldones novada
pamatbudžetā.
(Domes 06.07.2011.saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)
III. Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu
8. Nodevas objekts:
8.1. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana :
8.1.1. uz 1 (vienu) gadu juridiskām un fiziskām personām- 30% no valstī noteiktās minimālās
algas;
8.1.2. uz 6 (sešiem) mēnešiem - 15% no valstī noteiktās minimālās algas;
8.1.3. uz 3 (trīs) mēnešiem - 5% no valstī minimālās darba algas;
8.1.4.vienreizēja – EUR 7.00 (septiņi eiro).
(Domes 24.09.2013.saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)
9.Reklāmas izvietojamas tikai saskaņā ar domes 2013.gada 22. maija sēdē pieņemtajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā”.
10. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izvieto komerciāla rakstura
reklāmas, afišas un sludinājumus publiskās vietās novada administratīvajā teritorijā.
(Domes 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)
11. Bez maksas, ar atsevišķu izpilddirektora rezolūciju, izvieto sekojošus sludinājumus:
11.1. pašvaldības sludinājumus;

11.2. nekomerciāla rakstura īsus sludinājumus par atrastām vai pazaudētām mantām,
dzīvniekiem;
11.3. paziņojumus par nekomerciālas dabas pasākumiem.
12. Ar nodevu netiek aplikta juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par
to veikto komercdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas
komercdarbības veikšanas vietas
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās fiziskām un juridiskām personām
13. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu (viena vieta - 1 m galda, viena telts, viena automašīna līdz 3 (trīs) metri), tai skaitā gadatirgos, tirgojot:

13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.3
13.3.1.

13.4.
13.4.1
13.4.2.
13.5.
13.5.1.
13.5.2.
13.5.3.

13.6.

Nodevas objekts
Pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi:
uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā
darba veicēja apliecību;
bez amatnieka vai daiļamata meistara, vai individuālā
darba veicēja apliecības;
Ziedu, zaru, izgatavotu izstrādājumu tirdzniecība:
pašaudzētu ziedu – uzrādot izziņu par zemes lietošanas
tiesībām (1m uz galda)
Pašu audzēto – uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām
(no automašīnas)
Meža reproduktīvo materiālu
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, personām ar
invaliditāti
Savvaļas ogas, augļu, riekstu, sēņu, ziedu tirdzniecība
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, personām ar
invaliditāti
Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un
individuālajos uzņēmumos vai fizisko personu saražoto
lauksaimniecības produkciju (t.sk.biškopības produkti un
medus) tirdzniecība
Par tirdzniecības vietu 1m uz galda
Par tirdzniecības vietu no automašīnas
Fizisko personu mājas apstākļos saražotās un iegūtās
produkcijas tirdzniecība:
Par tirdzniecības vietu 1m uz galda
Par tirdzniecības vietu no automašīnas
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, personām ar
invaliditāti
Importēto pārtikas vai nepārtikas preču (t.sk. gultas veļas,
dzijas, saimniecības preču, lietotu apavu, apģērbu, rotaļlietu)
tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuāla
darba veicējs

Likme EUR
par 1
tirdzniecības
vietu 1
diennaktī

Likme EUR par
1 tirdzniecības
vietu 1 mēnesī
(negarantējot
konkrētu vietu
pēc plkst.8.00)

2.80

14.00

4.20

21.00

0.70

3.50

4.20
2.80

21.00
14.00

0.40
1.40

2.00
7.00

0.40

2.00

1.40
2.80

7.00
14.00

0.70
2.80

3.50
14.00

0.40

2.00

7.00

35.00

13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.10.1.
13.10.2.
13.10.3.
13.11.
13.12.
13.12.1.
13.12.2.

Tirdzniecība ar Latvijā rūpnieciski saražotām pārtikas vai
nepārtikas precēm ( tai skaitā zivju izstrādājumi), ja
tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs
Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
Preses izdevumu un grāmatu tirdzniecība
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām
iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām:
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām
iekārtām, un kvass, bezalkoholiskie dzērieni;
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām
iekārtām un ar alkoholiskajiem dzērieniem
Tirdzniecība ar saldējumu, popkornu, cukurvati un citiem
tamlīdzīgiem uz vietas termiski apstrādātiem produktiem
Atrakcijas (t.sk. izjādes ar dzīvniekiem un citi veidi), loterijas,
prezentācijas, degustācijas
Dzērienu tirdzniecība:
kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība ar vai bez
dažādām uzkodām kompleksā;
Karstvīna tirdzniecība ar vai bez dažādām uzkodām
kompleksā;

5.00
1.40
1.40

25.00

15.00
20.00
5.00
5.00

5.00
7.00

alkoholisko dzērienu tirdzniecība (alus, fīzs, sidrs, vīns,
šampanietis) ar alkohola saturu līdz 14 procentpunktiem, ja
tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības licence ar vai bez dažādām uzkodām
13.12.3. kompleksā
15.00
alkoholisko dzērienu tirdzniecība ar alkohola saturu virs 14
procentpunktiem, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence ar vai bez
13.12.4. dažādām uzkodām kompleksā
45.00
Tirdzniecība ar mājās pagatavotu alkoholisko dzērienu,
kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence
13.13. ar tiesībām tirgot alkoholu
7.00
(Domes 24.09.2013.saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā un 29.04.2014 saistošo noteikumu Nr.6
redakcijā)
(Domes 28.02.2017. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)
14. Svītrots (ar domes 06.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
15. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas
apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.
V . Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
16. Nodevas objekts ir Baldones novada pašvaldības Būvvaldes būvniecību reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta būvatļauja vai būvniecības ieceres akcepts, izdarot
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
( Domes 22.12.2014. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā )
(Domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)
17. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu maksātāji ir juridiskas un
fiziskas personas, kuras, attiecīgi saskaņojot būvniecību, saņem no Baldones novada pašvaldības
Būvvaldes būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
( Domes 22.12.2014. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā )

(Domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)
18.Nodevas apmērs par būvatļaujas saņemšanu Baldones novada pašvaldības Būvvaldē ir šāds:
18.1. fiziskām personām – 60,00 euro;
18.2. juridiskām personām – 100,00 euro.
( Domes 22.12.2014. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā )
181. Nodevas apmērs par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē, Baldones novada pašvaldības Būvvaldē ir šāds:
18.1.1. par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 20.00 euro;
18.1.2. par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē – 25.00 euro.
(Domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)
19.Nodeva par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu Baldones novada pašvaldības
Būvvaldē maksājama Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.07.2005. noteikumos Nr. 480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” noteiktajā kārtībā.
(Domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)
20. Izslēgts ar domes 22.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.19.
21. Izslēgts ar domes 22.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.19.
22. Nodeva iemaksājam domes kasē. Par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts. Nodeva tiek
ieskaitīta pašvaldības budžetā.
23. Svītrots (ar domes 06.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
VI. Nodeva par suņu un kaķu turēšanu
Izslēgta ar domes 22.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.19.

VII. Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
29. Nodevas likme par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu:
29.1. izziņu par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem
29.2. izziņu par nekustamo īpašumu iesniegšanu Zemesgrāmatu nodaļai
29.3. dzīves vietas izziņu, izziņu par ģimenes sastāvu, nekustamo īpašumu
29.4. izziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
29.5. Dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņu (arī izziņu par reģistra neesamību
arhīvā)
29.6. atļauju par būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu īslaicīgu (līdz 30
dienām) novietošanu uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano
līniju robežās
29.7.
arhīva izziņu
no kapsētu
reģistriem
(par vienu
lapu) sākot ar otru
29.8. pašvaldības
domes
sēdes lēmums
(izraksts
no protokola,
eksemplāru) un sēdes pielikums
29.9. domes (sēžu, komisiju, komiteju dokumenti) oficiālo dokumentu
apliecinātām kopijām ( par vienu lapu)
29.10. ja protokoli vai izraksti no arhīva ( par vienu lapu)
29.11. raksturojumi, rekomendācijas

EUR 14.23
EUR 7.11
EUR 1.42
EUR 7.11
EUR 2.85

EUR 7.11
EUR 2.85
EUR 3.56
EUR 1.42
EUR 3.56
EUR 3.56

30. No nodevas samaksas atbrīvo I un II grupas invalīdus, maznodrošinātās personas (uzrādot
apliecinošus dokumentus); 30.2. valsts pārvaldes institūcijas.
31. Represētās personas nodevu maksā 50% apmērā .

VIII. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
32. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās vietās :
32.1. vienai dienai
EUR 21.34
32.2. par katru nākamo pasākuma dienu
EUR 4.27
32.3.Svītrots ar Domes 31.10.2017. saistošo noteikumiem.
32.4.bezmaksas publisku pasākumu rīkošana “Vanagkalna” estrāde
EUR 45,00
(Domes 29.08.2017. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā.)
32.11.Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas rīko izklaidējoša rakstura pasākumus
publiskās vietās Baldones novada administratīvajā teritorijā.
(Domes 29.08.2017. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā.)
33. No nodevas atbrīvo piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un
mērķis, atbilst piemiņas dienas raksturam.
X. Noslēguma jautājumi
34. Saistošo noteikumu VI.nodaļa, stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
35.Ar šo noteikumu apstiprināšanu tiek atcelti sekojoši Baldones domes ar lauku teritoriju saistošie
noteikumi:
35.1.
1998.gada 10.marta saistošie „Nodevas par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to kopijām”
noteikumi Nr.1
35.2.
1998.gada 10.marta
saistošie noteikumi Nr.6
35.3.
1998.gada 10.marta
saistošie noteikumi Nr.8
35.4.
2005.gada 2.maija saistošie
noteikumi Nr.20
35.5.
2007.gada 19.septembra
saistošie noteikumi Nr.22

„Nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās
vietās Baldones pilsētā ar lauku teritoriju”
„ Nodevas par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes
sniegtajiem dokumentiem par nekustamo īpašumu”
„Par pašvaldības nodevām par kapu un kapličas izmantošanu”
(konsolidēti)

„Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības nodeva par
būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem un to samaksas
kārtība.”

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 1998.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.5 “Par
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Baldones novadā”
(Domes 29.08.2017. saistošo noteikumu Nr.12redakcijā.
Domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

