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Stopiņu novadā
2009. gada 25. februārī
Stopiņu novadā

Nr. 04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2.)

Saistošie noteikumi
Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā
/Stājušies spēkā 27.03.2009./
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2012. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 06/12, kas stājušies spēkā
03.03.2012.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/13, kas stājušies spēkā
06.04.2013.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 13. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/13, kas stājušies spēkā
11.05.2013.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 35/13, kas stājušies spēkā
01.01.2014.
Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2015.gada 14. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/15,( Ar precizējumiem, kas
izdarīti ar Stopiņu novada domes 25.03.2015. lēmumu, prot. Nr.46, p.4.10) kas stājušies spēkā 10.04.2015., Ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/16, kas stājušies spēkā 07.12.2016.,
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/17, kas stājušies spēkā
08.11.2017.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 12/19, kas stājušies spēkā
07.09.2019.)

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,9.,10.punktiem un
2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība
var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu
I.

Vispārīgais jautājums

1.
Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos
objektus, nodevu apmērus vai likmes un atvieglojumus Stopiņu novadā.
II.

Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu

2.
Par Stopiņu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā:
2.1.

par Pašvaldības domes sēdes protokola izrakstu, ja tas tiek pieprasīts atkārtoti:
2.1.1. fiziskām personām – EUR 1.40;

2.1.2. juridiskām personām – EUR 2.80.
par Pašvaldības domes sēdes protokola apliecinātu kopiju:

2.2.

2.2.1.

fiziskām personām – EUR 1.40 (par katru lapu);

2.2.2.

juridiskām personām – EUR 2.80 (par katru lapu).

2.3.
par Pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu
no Pašvaldības arhīva, par katru dokumenta lapu:
2.3.1. fiziskām personām – EUR 1.40;
2.3.2. juridiskām personām – EUR 2.80.
par izziņu:

2.4.

2.4.1. svītrots; /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 12/19, kas stājušies spēkā 07.09.2019/
svītrots;

2.4..

2.4.3. svītrots; /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 12/19, kas stājušies spēkā 07.09.2019/
2.4.4. vai izrakstu no civilstāvokļa aktu ( laulības, dzimšanas, miršanas)reģistrie – EUR 2.80;
2.4.5. citas izziņas – EUR 1.40.
2.4.6. par būvatļaujas dublikātu ( oriģināla nozaudēšanas gadījumā) EUR 2.80. /Ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 35/13, kas
stājušies spēkā 01.01.2014/
2.4.7. par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), par būves neesību dabā:
Eur 15. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 14.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/15,
kas stājušies spēkā 10.04.2015/
3.
Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgo Pašvaldības
dokumentu.
4.

Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgā dokumenta saņemšanas.

5.
No nodevas samaksas atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas, bezdarbnieki, invalīdi un
maznodrošinātas personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu novadā. Citi atvieglojumi
nav piemērojami.
III.

Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

6.
Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās maksājama pašvaldības
nodeva par katru pasākumu:
6.1.
35.50;

ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits nepārsniedz 500 cilvēku – EUR

6.2.
ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 500 cilvēku –
EUR
142.00. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.
35/13, kas stājušies spēkā 01.01.2014/

7.
Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pašvaldības teritorijā notiek tikai ar Pašvaldības
atļauju (Pielikums Nr. 1) un tam norādītajās vietās.

8.
Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura
pasākumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
9.

Nodeva pilnā apjomā iekasējama, saņemot šo noteikumu 7.punktā norādīto atļauju.

10.
No nodevas samaksas atbrīvojamas Stopiņu novada fiziskas un juridiskas personasizklaidējoša rakstura bērnu un sporta pasākumu rīkotāji, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkotāji
pasākumiem, kurus atbalsta Pašvaldība. Citi atvieglojumi nav piemērojami.
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
11. Izslēgts
12. Izslēgts
13. Izslēgts
14. Izslēgts
15. Izslēgts
16. Izslēgts
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/13, kas
stājušies spēkā 06.04.2013./
VI.

Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu

21.
Par Pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem
mērķiem maksājama pašvaldības nodeva – EUR 71.00 par vienu izstrādājuma veidu, par katriem
1000 attiecīgā izstrādājuma eksemplāriem. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 13.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 35/13, kas stājušies spēkā 01.01.2014/
22.
Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Stopiņu novada
simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.
23.
Pašvaldības simbolikas izmantošana notiek atbilstoši Stopiņu novada domes 2013.gada
13.februāra saistošo noteikumu Nr.7/13 „Par Stopiņu novada simboliku” nosacījumiem un
saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju. /Ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 13. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/13, kas
stājušies spēkā 11.05.2013./
24.

Nodeva pilnā apjomā iekasējama, saņemot šo noteikumu 23.punktā norādīto atļauju.

25.
No nodevas samaksas atbrīvojamas Stopiņu novada domes uzņēmumi un iestādes. Citi
atvieglojumi nav piemērojami.
VII.

Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/16, kas
stājušies spēkā 07.12.2016./

26.
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē veidojas no izmaksām, kas saistītas ar
būvniecības ieceres dokumentu izskatīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu, būvatļauju
noformēšanu, būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izvērtēšanu.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/16, kas
stājušies spēkā 07.12.2016./
27.
Izslēgts. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 14.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 1/15, kas stājušies spēkā 10.04.2015/
28.
Nodevas, par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, apmērs nosakāms pēc šādas formulas:
nodeva = A x B x C x D, kur
A – likme, kura atkarīga no plānotā būvobjekta kopējās platības(4.pielikums);
B – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotās ēkas vai būves tipa (5.pielikums);
C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotās būvobjekta atrašanās vietas (6.pielikums);
D – koeficients, kas piemērojams atkarībā no objekta būvniecības veida: jaunbūve, būves
rekonstrukcija (būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai
saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu), renovācija (būves vai tās daļas remonts
(kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai
konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās
apjomu un funkciju) vai restaurācija (būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz
vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti) (7.pielikums).
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/16, kas
stājušies spēkā 07.12.2016./
29.
Par Stopiņu novada infrastruktūru veidojošajiem objektiem – satiksmes infrastruktūras
objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes ielas, gājēju ietves, piebrauktuves, parka ceļi,
utt.), inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros (maģistrālie un
vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes un sakaru trases utt.) nodeva, par būvatļaujas izdošanu
vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē,
nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva = mt x EUR 0.14*C kur:
mt – tekošo metru skaits;
C – koeficients, kas piemērojams atkarībām no būvobjekta atrašanās vietas (6.pielikums)
bet ne mazāk kā EUR 14.00).
/Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2012. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 06/12, kas
stājušies spēkā 03.03.2012., Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 13.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 35/13, kas stājušies spēkā 01.01.2014., Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada
3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/16, kas stājušies spēkā 07.12.2016./
29.1. Par žogu un prettrokšņa sienu būvniecību, rekonstrukciju, kuriem tiek izstrādāts atsevišķs
būvprojekts, nodeva, par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, nosakāma pēc šādas formulas:

Nodeva = mt x EUR 0.70 kur:
mt – tekošo metru skaits;
/Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2012. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 06/12, kas
stājušies spēkā 03.03.2012., Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 13.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 35/13, kas stājušies spēkā 01.01.2014,. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada
3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/16, kas stājušies spēkā 07.12.2016./
30.

Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja būvniecības izmaksām.

31.

Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama sekojošā kārtībā:

Nodeva 50 % apmērā maksājama viena mēneša laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.
Atlikušie 50 % no nodevas maksājami pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā
ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības
nodevu neatmaksā.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 14.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/15, kas
stājušies spēkā 10.04.2015/
31.1 Nodevas likme par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē ir 60% apmērā no punktos 28., 29., 291 noteiktajā kārtībā aprēķinātās nodevas
likmes. Lai saņemtu paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības
akceptu, jāuzrāda maksājuma dokuments par Nodevas nomaksu pilnā apjomā. Ja būvvalde pieņem
lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek
atmaksāta.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8/16, kas
stājušies spēkā 07.12.2016./
31.2 Nodeva par elektronisko sakaru tīkla būvniecības būvatļaujas izdošanu nav lielāka par 500
euro. Nodevu par būvniecības ieceres akceptu elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai
būvniecībai nav lielāka par 20 euro.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/17, kas
stājušies spēkā 08.11.2017./
31.3
Nodeva par ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres akceptu nav lielāka
par 50 euro.”
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/17, kas
stājušies spēkā 08.11.2017./
32.

Par būves nojaukšanu nodevu neiekasē.

33.
SVĪTROTS. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 3.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/16, kas stājušies spēkā 07.12.2016./
34.
No nodevas samaksas atbrīvojamas fiziskas personas - pirmās un otrās grupas invalīdi,
daudzbērnu ģimenes, represētās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu novadā, par
būvniecības ieceres realizāciju vienā īpašumā, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām
vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas

individuālajai lietošanai), kā arī būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek realizēta par pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Citi atvieglojumi nav piemērojami.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/17, kas
stājušies spēkā 08.11.2017./
VIII. Noslēguma jautājumi
35.
Šajos noteikumos norādītās pašvaldības nodevas iemaksājamas Stopiņu novada domes kasē,
par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts. Nodevas ieskaitāmas Stopiņu novada budžetā.
36.
Kontroli pār Nodevas nomaksu pilnā apjomā veic Stopiņu novada struktūrvienības vadītājs,
kurš ir atbildīgs par konkrētā dokumenta izsniegšanu.
37.
Noteikumi stājas spēkā likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta piektajā daļā
noteiktajā kārtībā.
38.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu pagasta domes
2001. gada 30. maijā apstriprinātos sastošos noteikumi “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

1.pielikums
Stopiņu novada domes 2009.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2 )
STOPIŅU NOVADA DOME

A T Ļ A U J A
Izklaidēj oša rakstura p asākumu rīkoša nai
Izsniegts......................................................................................................................
(fiziskas vai juridiskas personas nosaukums, adrese, rekvizīti)
Darbības veids.............................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Darbības vieta..............................................................................................................
(adrese)
Atļauja derīga līdz.........................................................................................................
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs:
Z.v. _____________________________

2.pielikums
Stopiņu novada domes 2009.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2 )
STOPIŅU NOVADA DOME

A T Ļ A U J A
Tirdzniecībai publiskās
vie tās,izbraukumo s,gadatirgos
Izsniegts......................................................................................................................
(fiziskas vai juridiskas personas nosaukums, adrese, rekvizīti)
Darbības veids (atļauto preču sortiments)
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Darbības vieta..............................................................................................................
(adrese)
Atļauja derīga līdz.........................................................................................................
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs:
Z.v. _____________________________
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!
Valsts valodas likuma pārkāpējiem atļauju anulē!

3.pielikums
Stopiņu novada domes 2009.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2 )
Izslēgts.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 13. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/13, kas
stājušies spēkā 11.05.2013./

4.pielikums
Stopiņu novada domes 2009.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2 )
Būvobjekta kopējās platības noteikšana – likme A
Likme A
(EUR)

Būvobjekta kopējā platība
(m2)

2.80

0-5

5.60

6 - 10

8.50

11 - 20

11.30

21 - 30

14.20

31 - 40

17.00

41 - 50

19.90

51 – 60

22.70

61 - 70

25.60

71 - 80

31.30

81 - 100

34.10

101 - 120

39.80

121 - 140

45.50

141 - 160

54.00

161 - 190

62.60

191 - 220

71.10

221 - 250

79.60

251 - 350

88.20

351 - 450

99.60

451 - 550

110.90

551 - 600

125.20

601 - 650

136.60

651 - 700

150.80

701 - 750

165.00

751 - 800

184.90

801 - 900

210.50

901 - 1000

virs 1000
236.20
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 35/13, kas
stājušies spēkā 01.01.2014./

5.pielikums
Stopiņu novada domes 2009.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2 )
Plānotās ēkas vai būves tips – koeficients B

Ēkas vai būves tips
1211 Viesnīcu ēkas
1220 Biroju ēkas

Koeficients B
3,5

1230
1261
1252

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas1
Pašizklaides pasākumu ēkas
Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

1241
211

Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas1
Autostāvvietas1

1251
23
1242
241
1122
1110
1121
1212
2420
1274

Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Rūpniecības kompleksās būves
Garāžu ēkas
Sporta un atpūtas būves
Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas2
Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem
Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem
Citas īslaicīgas apmešanās vietas
Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

2

1262
1263
1264
1265
1130
1272

Muzeji un bibliotēkas
Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
Sporta ēkas
Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas
Kulta ēkas

1

3

2,5

1110
Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai
1
1121 Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai
/Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2012. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 06/12, kas
stājušies spēkā 03.03.2012./
Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām, termināliem un citiem līdzīga veida
objektiem likme A tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības.
1

Šajā grupē ietvertajām garāžām un saimniecības ēkām šo māju iedzīvotāju individuālajai
lietošanai tiek piemērots koeficients 1.
2

6.pielikums
Stopiņu novada domes 2009.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2 )
Koeficients C, kas piemērojams atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas

zona

koeficients C

Ulbrokas centrs

3

Citas apdzīvotās vietas Stopiņu novadā (Līči,
Saurieši, Upeslejas, Dreiliņi, Dzidriņas,
Vālodzes, Rumbula, Cekule)

2

Stopiņu novada teritorija

1,5

7.pielikums
Stopiņu novada domes 2009.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.04/09
(protokols Nr. 98, p.4.8.,2 )
D – koeficients, kas piemērojams atkarībā
no objekta būvniecības veida

būvniecības veids

koeficients D

būvniecības veids

koeficients D

jaunbūve

1

rekonstrukcija

1

renovācija

0,8

restaurācija

0,5

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 17/17
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 04/09 „Par
pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. 2014. gada 17. decembrī pieņemti Grozījumi likumā "Par nodokļiem
un nodevām" nosakot, tiesības iekasēt nodevu ne tikai par būvatļaujas
izdošanu, bet arī par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
1.2. 2016. gada 19. janvārī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 36
“Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas".

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmēs.
Nav attiecināms.

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un
Stopiņu novada domes vietnē www.stopini.lv
Nav attiecināms.

