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2013.gada 14.novembrī                     (prot.Nr.26,  43.§)  
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Grozīts ar: 

27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10; 

11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 

10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.53; 

24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13; 

12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 

29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49; 

10.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.33; 

12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.40 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

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

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

“Noteikumi par kārtību” 16.
1
punktu” 

                                                                             (grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

   

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu Daugavpils pilsētas administratīvajā 

teritorijā uzlikšanas kārtību un atbrīvojumus no to samaksas. 

1.2. Nodeva samaksājama pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas. 

 

II. Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu 

saņemšanu 

2.1. Par Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) lēmuma, protokola vai rīkojuma 

atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, bet 

juridiskai personai 3 EUR apmērā. 

2.2. Par dzīvojamās platības īres līguma grozīšanu maksājama nodeva 1,50 euro apmērā. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 

 

2.3. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) komisijas sēdes 

protokola izraksta ar zemes vai apbūves gabala izkopējuma saņemšanu maksājama nodeva 

fiziskai personai 2 EUR apmērā, bet juridiskai personai 7 EUR apmērā. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 

 

http://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p12
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2.4. Par citu Pašvaldības komisiju sēdes protokola atvasinājuma saņemšanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 2 EUR apmērā. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
2.5. Par Pašvaldības komisijas atzinuma par zemes piederību saņemšanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 4 EUR apmērā, bet juridiskai personai 7 EUR apmērā. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

2.6. Par Pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lietvedībā esošo 

dokumentu atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, 

bet juridiskai personai 3 EUR apmērā. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

2.7. Par Pašvaldības lēmuma par zemes gabala piešķiršanu nomā saņemšanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 12,50  EUR apmērā, bet juridiskai personai 21 EUR apmērā. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

2.8. Par Pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmuma par adreses 

piešķiršanu atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 12,50 EUR apmērā, 

bet juridiskai personai 21 EUR apmērā. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

2.9. Par izziņas saņemšanu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 2,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 7 EUR apmērā. 

2.10. Par izziņas par individuālās dzīvojamās būves tehnisko stāvokli un gatavības 

pakāpi saņemšanu maksājama nodeva 17 EUR apmērā. 

2.11. Par izziņas par cita rakstura nedzīvojamās būves tehnisko stāvokli un gatavības 

pakāpi saņemšanu maksājama nodeva 31 EUR apmērā. 

2.12. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

2.13. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no šo noteikumu 2.1.-2.5.punktos 

noteiktās nodevas samaksas atbrīvotas politiski represētās un maznodrošinātās personas. 

 

III. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

3.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās vai publisko 

atrakciju  iekārtu uzstādīšanu (par vienas atrakciju iekārtas uzstādīšanu) par vienu dienu 

maksājama šāda nodeva: 

3.1.1. publiskā vietā Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā - 5 EUR apmērā; 

3.1.2. Vienības laukumā – 36 EUR apmērā. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.2. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās vai publisko 

atrakciju iekārtu uzstādīšanu (par vienas atrakciju iekārtas uzstādīšanu) gadatirgu, sporta 

svētku, pilsētas svētku u.c. pasākumu laikā par vienu dienu maksājama nodeva 36 EUR 

apmērā.  

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.3. Par bērnu publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanu Lieldienu un Ziemassvētku 

pasākumu laikā, ja tiesības uz atrakciju iekārtu uzstādīšanu Lieldienu un Ziemassvētku 
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pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas pašvaldības rīkota konkursa rezultātā par 

vienas atrakcijas iekārtas uzstādīšanu par vienu dienu maksājama nodeva 2 EUR apmērā.”. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas tiek atbrīvoti 

sekojošu pasākumu organizatori: 

3.4.1. valsts institūciju un pašvaldību iestāžu sarīkotie pasākumi, 

3.4.2. piemiņas, labdarības un citus nekomerciāla rakstura izklaides pasākumi. 

 

IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

4.1. Par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu maksājama šāda nodeva:   

4.1.1. pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās par tirdzniecību ar: 

4.1.1.1. pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos (izņemot gaļas, zivs 

un piena produktus), biškopības produktiem, pašaudzētie ziediem, pašaudzētiem dārzeņu 

stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumusu, ziemcietēm un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sēklām – 1 EUR dienā vai 3 EUR mēnesī; 

4.1.1.2. augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīviem kokiem un krūmu stādmateriāliem 

– 2,50 EUR dienā vai 7 EUR mēnesī; 

4.1.1.3. savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm, ziediem – 0,50 EUR dienā vai           

3 EUR mēnesī; 

4.1.1.4. pašizgatavotiem vainagiem un groziem – 4 EUR mēnesī; 

4.1.1.5. amatniecības darinājumiem, ja ir biedrības  “Latvijas Amatniecības kamera” 

izsniegta spēkā esoša karte – 3 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.1.6. iepirktiem ziediem, no tiem izgatavotiem izstrādājumiem – 25 EUR mēnesī; 

4.1.2. publiskajā vietā (ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas) par 

tirdzniecību ar: 

4.1.2.1. Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos pašaudzētiem dažādu sugu 

skuju kokiem – 1 EUR dienā; 

4.1.2.2. iepirktiem Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos audzētiem dažādu 

sugu skuju kokiem – 5 EUR dienā; 

4.1.2.3. sezonālās tirdzniecības preču vienu veidu (piemēram, saldējums, 

bezalkoholiskie dzērieni, u.c.) – 9 EUR mēnesī; 

4.1.2.4. preses izdevumiem, grāmatām – 2 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.2.5. ziediem (likumā noteiktajās Latvijas valsts svētku, atceres un atzīmējamās 

dienās un vienu dienu iepriekš) – 25 EUR dienā; 

4.1.2.6. pašražoto pārtiku – 7 EUR dienā vai 30 EUR mēnesī; 

4.1.2.7. pašražotām nepārtikas precēm – 3 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.2.8. senlaicīgām mantām, tikai pašvaldības noteiktās speciālās vietās šādai 

tirdzniecībai – 2 EUR dienā; 

4.1.2.9. iepirktām ogām un augļiem – 10 EUR dienā vai 100 EUR mēnesī; 

4.1.3. svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā 

tirdzniecībai ar: 

4.1.3.1. pārtikas precēm un karstām uzkodām – 10 EUR dienā 

4.1.3.2. amatniecības darinājumiem, ja ir biedrības  “Latvijas Amatniecības kamera” 

izsniegta spēkā esoša karte – 3 EUR dienā; 

4.1.3.3. pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju – 5 EUR 

dienā; 

4.1.3.4. rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – 15 EUR dienā; 

4.1.3.5. alu - 15 EUR dienā; 
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4.1.3.6. mājās raudzētiem vīniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz           

18 tilpumprocentus - 14 EUR dienā; 

4.1.3.7. diviem vai vairāk alkoholiskiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums 

nepārsniedz 18 tilpumprocentus - 30 EUR dienā; 

4.1.4. par tirdzniecību Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu laikā, ja tiesības uz ielu 

tirdzniecību Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas 

pašvaldības rīkota konkursa rezultātā - 2 EUR dienā; 

4.1.5.  sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nodevas apmēru nosaka pēc 

4.1.2.6.punkta un, ja kopā ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols, 

papildus tiek noteikta nodeva saskaņā ar 4.1.3.5. – 4.1.3.7.punktu.”. 

(grozīts ar  29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

4.2. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas: 

4.2.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuras pārdod 4.1.1.1. un 

4.1.1.3.apakšpunktā minētās preces; 

4.2.2. pašvaldības iestādes, kuras darbojas tūrisma jomā; 

4.2.3. sabiedriskā labuma organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), kuru darbības 

mērķis vērsts uz atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti. 

(papildināts ar 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

(grozīts ar 10.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.33) 

 

V. (Nodaļa svītrota ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

5.1. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.2. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.3. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.4. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.5. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

VI. Nodevas par reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.1. Reklāmas nodevas bāzes likme par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī ir          

1,50 EUR. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, 

aprēķinos tiek piemērots minimālais laukums – viens kvadrātmetrs. Ja izvietošanas laiks ir 

īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku – vienu dienu. 

6.2. Nodevu par reklāmas izvietošanu aprēķina, piemērojot šādu formulu: 

    N= I x L x Z x E x T x P       

      30         x Ld, kur 

N – nodeva 

I – reklāmas laukums  

L –  nodevas bāzes likme 

Z – zonas koeficients 

E – efektivitātes koeficients 

T – tematikas koeficients 

P – platības koeficients 
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Ld– izvietošanas laiks dienās 

6.3. Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti: 

6.3.1. Zonas koeficienti: 

6.3.1.1. pilsētas centrālajā daļā –  2, 

6.3.1.2. pārējā pilsētas teritorijā – 1, 

6.3.1.3. mobilajai reklāmai – 2. 

6.3.2. Efektivitātes koeficienti: 

6.3.2.1. kinētiskā reklāma – 0,25, 

6.3.2.2. gaismas reklāma – 0,5, 

6.3.2.3. apgaismota reklāma – 1, 

6.3.2.4. cita reklāma – 2. 

6.3.3. Tematikas koeficienti: 

6.3.3.1. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi 

u.tml. tematika ar komerciālu raksturu – 0,5, 

6.3.3.2. Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to uzņēmumu reklāma, kas 

ražo produktu – 0,5, 

6.3.3.3. reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde – 0,5, 

6.3.3.4. tūrismu veicinoša reklāma – 0,5, 

6.3.3.5. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.6. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.7. enerģijas dzērienu un atspirdzinošu dzērienu reklāma – 2, 

6.3.3.8. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.9. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana – 0.5, 

(grozīts ar 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

6.3.3.10. citas reklāmas – 1. 

6.3.4. Platības koeficenti: 

6.3.4.1. ja reklāmas laukuma platība ir mazāka par 10 m
2
 (neieskaitot) – 1,  

6.3.4.2. ja reklāmas laukuma platība ir no 10 m
2 

līdz 30 m
2 
(neieskaitot) – 0,8, 

6.3.4.3. ja reklāmas laukuma platība ir no 30 m
2 

līdz 100 m
2 
(ieskaitot) – 0,6, 

6.3.4.4. ja reklāmas laukuma platība ir no 100m
2 
un lielāka – 0,4. 

(grozīts ar 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

6.4. Par sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanu vienā eksemplārā par 

vienu mēnesi maksājama nodeva 0,30 EUR apmērā. 

6.5. Nodeva par sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanu uz 

pārvietojamiem stendiem publisko pasākumu laikā aprēķināma saskaņā ar šo noteikumu 

6.2.punktu. 

6.6. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām,  Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām maksājama nodeva normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot šajos noteikumos noteiktos  koeficientus.  

6.7. Reklāmai, kas tiek izvietota publiska pasākuma laikā un organizēšanas vietā, 

noteikta nemainīga nodevas likme 5 EUR dienā par katru reklāmu. 

6.8. Nodeva par reklāmas izvietošanu maksājama trīs mēnešu nodevas maksas apmērā 

pirms attiecīgās reklāmas izvietošanas. Ja reklāma, sludinājumi vai citi informatīvie materiāli 

tiks eksponēti mazāk par trijiem mēnešiem, pirms to eksponēšanas maksājama nodeva par 

visu periodu. Ja reklāma netiek izvietota vai noņemta pirms eksponēšanas termiņa beigām, 

maksātājam nekavējoties rakstveidā jāiesniedz Pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamentā (turpmāk - Departaments) iesniegums un pārmaksātā nodeva tiek atmaksāta, ja 

Departaments konstatē, ka reklāma ir demontēta vai netiek izvietota. 
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(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

6.9. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvota: 

6.9.1. nekomerciāla rakstura reklāma: par labdarības pasākumiem, Latvijas Republikā 

reģistrēto reliģisko konfesiju informācija, par dabas aizsardzību, par kultūrvēsturisko 

mantojumu, par veselības aizsardzības pasākumiem, par sporta pasākumiem, par bērnu un 

jaunatnes pasākumiem un sociālā reklāma. 

6.9.2. pašvaldības rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, 

6.9.3. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir 

nepieciešama Daugavpils pilsētai – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c., 

6.9.4. pašvaldības rīkotā pasākuma laikā un vietā pasākuma atbalstītāju reklāma,  

6.9.5. pašreklāmas informācija uz tīkla reklāmas objektiem, 

6.9.6. valsts iestāde, kura darbojas kultūras jomā. 

(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

6.10. No nodevas daļējas vai pilnīgas samaksas atbrīvo, ja izvietojot reklāmu, tiek 

nodrošināta mazo arhitektūras formu izgatavošana, apkope, uzturēšana un citas darbības 

Daugavpils pilsētas infrastruktūras uzlabošanai un sakopšanai. 

6.11. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvo personas, kas izvieto reklāmu par 

kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumiem u.tml. 

tematiku ar komerciālu raksturu, tūrismu veicinošu reklāmu, Latvijas Republikā ražotās 

produkcijas reklāmu un to uzņēmumu reklāmu, kas ražo produktu, kā arī reklāmu, kas 

izvietota kā standarta ceļa norāde. 

(papildināts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

VII. Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu 

7.1. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā 

vai citiem komerciāliem mērķiem maksājama vienreizēja nodeva par vienu izstrādājuma 

veidu 17 EUR apmērā. 

7.2. Izgatavojamās produkcijas projektu, izstrādājuma paraugu, kurā tiek izmantota 

pašvaldības simbolika, saskaņo Departamentā, kas pēc pašvaldības nodevas samaksas, 

izsniedz atļauju pašvaldības simbolikas izmantošanai. 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

7.3. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvo pašvaldības 

uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu patstāvīgo funkciju 

veikšanai. 

 

VIII. Nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību 

8.1. Par atļaujas saņemšanu ārpus meža augošu koku ciršanai maksājama nodeva 4 EUR 

apmērā. 

8.2. Par atļaujas saņemšanu būvmateriālu, grants, melnzemes, kurināmā un citu 

materiālu īslaicīgai novietošanai nekustamam īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā esošajā 

teritorijā (par vienu mēnesi) maksājama nodeva 1 EUR apmērā. 
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8.3. Par ceļa seguma uzlaušanas, zemes darbu un inženiertīklu izbūves, pārbūves vai 

atjaunošanas veikšanas (rakšanas) atļaujas saņemšanu (rokot dziļāk par 30 cm, bet sarkano 

līniju robežās jebkurā dziļumā) par vienu dienu: 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

8.3.1. maģistrālajās ielās maksājama nodeva 29 EUR apmērā; 

8.3.2. maģistrālo ielu ietvēs - 14 EUR apmērā; 

8.3.3. vietējās nozīmes ielās - 17 EUR apmērā; 

8.3.4. vietējās nozīmes ielu ietvēs - 10 EUR apmērā; 

8.3.5. citā pilsētas teritorijā - 7 EUR apmērā.  

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

8.4. Par atļaujas saņemšanu nožogojumu, sastatņu, konteineru, būvmateriālu, dažādu 

mehānismu un citu pagaidu konstrukciju novietošanai pilsētas ielu sarkano līniju robežās un 

transporta būvju aizsardzības zonās un inženiertīklu aizsargjoslās par vienu mēnesi 

maksājama nodeva fiziskai personai 8,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 17 EUR 

apmērā. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

8.5. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevu samaksas atbrīvo: 

8.5.1. no šo noteikumu 8.1.-8.4.apakšpunktos noteiktās nodevas - pašvaldības iestādes 

un kapitālsabiedrības, pildot pašvaldības funkcijas; 
(Daugavpils domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā) 
 

8.5.2. no šo noteikumu 8.3.apakšpunktā noteiktās nodevas - inženiertīklu valdītājus, 

turētājus vai darbu veicējus avārijas likvidēšanai. 

(papildināts ar 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

IX. Nodevas par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

 

9.1. Par būvatļaujas saņemšanu maksājama sekojoša nodeva: 

9.1.1. Fiziskām personām: 

9.1.1.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25m2
), un/vai 

ēkas lietošanas veida maiņai - 20 EUR apmērā, 

9.1.1.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis - 20 EUR apmērā, 

9.1.1.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai - 70 EUR apmērā, 

9.1.1.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei -      

50 EUR apmērā, 

9.1.1.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai – 26 EUR apmērā, 

9.1.1.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, 

restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai – 30 EUR apmērā, 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

9.1
1
. Par būvniecības ieceres akceptu maksājama sekojoša nodeva: 

9.1
1
.1. Fiziskām personām: 

9.1
1
.1.1. izdarot atzīmi apliecinājuma kartē – 15 EUR apmērā; 

9.1
1
.1.2. izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 10 EUR apmērā; 

9.1
1
.1.3. akceptējot tehnisko shēmu – 10 EUR apmērā 

 (jauna redakcija - 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr.13, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 
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9.1.2. Juridiskām personām: 

9.1.2.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25 m
2
), un/vai 

ēkas lietošanas veida maiņai – 40 EUR apmērā, 

9.1.2.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis - 50 EUR apmērā, 

9.1.2.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai - 160 EUR apmērā, 

9.1.2.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei -      

90 EUR apmērā, 

9.1.2.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai - 50 EUR apmērā, 

9.1.2.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai - 141 EUR apmērā, 

9.1.2.7. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, 

restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai - 60 EUR apmērā. 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

 

         9.1
1
.2. Juridiskām personām: 

9.1
1
.2.1. izdarot atzīmi apliecinājuma kartē – 20 EUR apmērā; 

9.1
1
.2.2. izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 15 EUR apmērā; 

9.1
1
.2.3. akceptējot tehnisko shēmu – 20 EUR apmērā 

(grozīts ar 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

9.2. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvotas ģimenes (personas) ar trūcīgas 

ģimenes (personas) vai ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, daudzbērnu ģimenes, 

politiski represētas personas, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kad tas 

nepieciešams šo personu īpašumā (valdījumā) esošā nekustamā īpašuma būvniecībai 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

9.2
1
. Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva 

par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta; 

 (grozīts ar 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13) 

 

X. Noslēguma jautājumi 

10.1. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

10.2. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 

2000.gada 21.decembra saistošos noteikumus Nr.5 „Par pašvaldības nodevām Daugavpils 

pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 13.07.2001.,Nr.108, 11.04.2002.,Nr.55, 07.06.2002.,Nr.86, 

18.02.2003.,Nr.26, 07.05.2003.,Nr.67, 29.10.2003.,Nr.151, 25.01.2005., Nr.13, 02.11.2005., 

Nr.174, 30.08.2006., Nr.138, 01.02.2007., Nr.19, 18.09.2007., Nr.150, 29.02.2008., Nr.34, 

28.03.2008., Nr.49, 23.10.2008., Nr.165, 16.12.2008., Nr.195, 18.02.2009., Nr.27, 

11.03.2009., Nr.39, 10.09.2009., Nr.144, 27.04.2010., Nr.66, 01.12.2010., Nr.190, 

20.04.2011., Nr.62, 08.03.2013., Nr.7). 

 

10.3. Personām, kuras jau samaksājušas daļu no nodevas par būvatļaujas saņemšanu, 

atlikušo nodevas daļu nosaka no iepriekš aprēķinātās nodevas apmēra. 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

 

 

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)     J.Lāčplēsis 
 

 



 9 

 
  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404344, 65404368, fakss 65421941  

e-pasts info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

 

     Saistošie noteikumi Nr.55 
2013.gada 14.novembrī        (prot.Nr.26     43.§)  

2013.gada 12.decembrī (precizēts)       (prot.Nr.29      32.§) precizēts  

Daugavpilī 

 

2018.gada 25.janvārī (precizēts)                       (prot.Nr.1         20.§) precizēts 

Daugavpilī        
           Grozīts ar: 

            27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10; 

                                                                               11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 

            10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.53; 

                                                                                            24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13; 

                                                                                            12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 

                                                                                            29.12.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.49; 

  10.06.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.33 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

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

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

“Noteikumi par kārtību” 16.
1
punktu” 

                                                                             (grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

   

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu Daugavpils pilsētas administratīvajā 

teritorijā uzlikšanas kārtību un atbrīvojumus no to samaksas. 

1.2. Nodeva samaksājama pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas. 

 

II. Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu 

saņemšanu 

2.1. Par Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) lēmuma, protokola vai rīkojuma 

atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, bet 

juridiskai personai 3 EUR apmērā. 

2.2. Par Domes Mājokļu komitejas lēmuma par dzīvojamās telpas maiņu atvasinājuma 

saņemšanu maksājama nodeva 2 EUR apmērā, par dzīvojamās platības īres līguma grozīšanu 

atvasinājuma saņemšanu – 1,50 EUR apmērā. 

2.3. Par Domes komisijas sēdes protokola izraksta ar zemes vai apbūves gabala 

izkopējuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 2 EUR apmērā, bet juridiskai 

personai 7 EUR apmērā. 

2.4. Par citu Domes komisiju sēdes protokola atvasinājuma saņemšanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 2 EUR apmērā. 

http://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p12
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2.5. Par Domes komisijas atzinuma par zemes piederību saņemšanu maksājama nodeva 

fiziskai personai 4 EUR apmērā, bet juridiskai personai 7 EUR apmērā. 

2.6. Par Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lietvedībā esošo 

dokumentu atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, 

bet juridiskai personai 3 EUR apmērā. 

2.7. Par Domes lēmuma par zemes gabala piešķiršanu nomā saņemšanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 12,50  EUR apmērā, bet juridiskai personai 21 EUR apmērā. 

2.8. Par Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmuma par adreses 

piešķiršanu atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 12,50 EUR apmērā, 

bet juridiskai personai 21 EUR apmērā. 

2.9. Par izziņas saņemšanu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 2,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 7 EUR apmērā. 

2.10. Par izziņas par individuālās dzīvojamās būves tehnisko stāvokli un gatavības 

pakāpi saņemšanu maksājama nodeva 17 EUR apmērā. 

2.11. Par izziņas par cita rakstura nedzīvojamās būves tehnisko stāvokli un gatavības 

pakāpi saņemšanu maksājama nodeva 31 EUR apmērā. 

2.12. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

2.13. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no šo noteikumu 2.1.-2.5.punktos 

noteiktās nodevas samaksas atbrīvotas politiski represētās un maznodrošinātās personas. 

 

III. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

3.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās vai publisko 

atrakciju  iekārtu uzstādīšanu (par vienas atrakciju iekārtas uzstādīšanu) par vienu dienu 

maksājama šāda nodeva: 

3.1.1. publiskā vietā Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā - 5 EUR apmērā; 

3.1.2. Vienības laukumā – 36 EUR apmērā. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.2. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās vai publisko 

atrakciju iekārtu uzstādīšanu (par vienas atrakciju iekārtas uzstādīšanu) gadatirgu, sporta 

svētku, pilsētas svētku u.c. pasākumu laikā par vienu dienu maksājama nodeva 36 EUR 

apmērā.  

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.3. Par bērnu publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanu Lieldienu un Ziemassvētku 

pasākumu laikā, ja tiesības uz atrakciju iekārtu uzstādīšanu Lieldienu un Ziemassvētku 

pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas pašvaldības rīkota konkursa rezultātā par 

vienas atrakcijas iekārtas uzstādīšanu par vienu dienu maksājama nodeva 2 EUR apmērā.”. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas tiek atbrīvoti 

sekojošu pasākumu organizatori: 

3.4.1. valsts institūciju un pašvaldību iestāžu sarīkotie pasākumi, 

3.4.2. piemiņas, labdarības un citus nekomerciāla rakstura izklaides pasākumi. 
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IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

4.1. Par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu maksājama šāda nodeva:   

4.1.1. pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās par tirdzniecību ar: 

4.1.1.1. pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos (izņemot gaļas, zivs 

un piena produktus), biškopības produktiem, pašaudzētie ziediem, pašaudzētiem dārzeņu 

stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumusu, ziemcietēm un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sēklām – 1 EUR dienā vai 3 EUR mēnesī; 

4.1.1.2. augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīviem kokiem un krūmu stādmateriāliem 

– 2,50 EUR dienā vai 7 EUR mēnesī; 

4.1.1.3. savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm, ziediem – 0,50 EUR dienā vai           

3 EUR mēnesī; 

4.1.1.4. pašizgatavotiem vainagiem un groziem – 4 EUR mēnesī; 

4.1.1.5. amatniecības darinājumiem, ja ir biedrības  “Latvijas Amatniecības kamera” 

izsniegta spēkā esoša karte – 3 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.1.6. iepirktiem ziediem, no tiem izgatavotiem izstrādājumiem – 25 EUR mēnesī; 

4.1.2. publiskajā vietā (ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas) par 

tirdzniecību ar: 

4.1.2.1. Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos pašaudzētiem dažādu sugu 

skuju kokiem – 1 EUR dienā; 

4.1.2.2. iepirktiem Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos audzētiem dažādu 

sugu skuju kokiem – 5 EUR dienā; 

4.1.2.3. sezonālās tirdzniecības preču vienu veidu (piemēram, saldējums, 

bezalkoholiskie dzērieni, u.c.) – 9 EUR mēnesī; 

4.1.2.4. preses izdevumiem, grāmatām – 2 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.2.5. ziediem (likumā noteiktajās Latvijas valsts svētku, atceres un atzīmējamās 

dienās un vienu dienu iepriekš) – 25 EUR dienā; 

4.1.2.6. pašražoto pārtiku – 7 EUR dienā vai 30 EUR mēnesī; 

4.1.2.7. pašražotām nepārtikas precēm – 3 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.2.8. senlaicīgām mantām, tikai pašvaldības noteiktās speciālās vietās šādai 

tirdzniecībai – 2 EUR dienā; 

4.1.2.9. iepirktām ogām un augļiem – 10 EUR dienā vai 100 EUR mēnesī; 

4.1.3. svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā 

tirdzniecībai ar: 

4.1.3.1. pārtikas precēm un karstām uzkodām – 10 EUR dienā 

4.1.3.2. amatniecības darinājumiem, ja ir biedrības  “Latvijas Amatniecības kamera” 

izsniegta spēkā esoša karte – 3 EUR dienā; 

4.1.3.3. pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju – 5 EUR 

dienā; 

4.1.3.4. rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – 15 EUR dienā; 

4.1.3.5. alu - 15 EUR dienā; 

4.1.3.6. mājās raudzētiem vīniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz           

18 tilpumprocentus - 14 EUR dienā; 

4.1.3.7. diviem vai vairāk alkoholiskiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums 

nepārsniedz 18 tilpumprocentus - 30 EUR dienā; 

4.1.4. par tirdzniecību Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu laikā, ja tiesības uz ielu 

tirdzniecību Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas 

pašvaldības rīkota konkursa rezultātā - 2 EUR dienā; 
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4.1.5.  sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nodevas apmēru nosaka pēc 

4.1.2.6.punkta un, ja kopā ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols, 

papildus tiek noteikta nodeva saskaņā ar 4.1.3.5. – 4.1.3.7.punktu.”. 

(grozīts ar  29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

4.2. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas: 

4.2.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuras pārdod 4.1.1.1. un 

4.1.1.3.apakšpunktā minētās preces; 

4.2.2. pašvaldības iestādes, kuras darbojas tūrisma jomā; 

4.2.3. sabiedriskā labuma organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), kuru darbības 

mērķis vērsts uz atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti. 

(papildināts ar 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

(grozīts ar 10.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.33) 

 

V. (Nodaļa svītrota ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

5.1. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.2. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.3. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.4. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.5. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

VI. Nodevas par reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.1. Reklāmas nodevas bāzes likme par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī ir          

1,50 EUR. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, 

aprēķinos tiek piemērots minimālais laukums – viens kvadrātmetrs. Ja izvietošanas laiks ir 

īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku – vienu dienu. 

6.2. Nodevu par reklāmas izvietošanu aprēķina, piemērojot šādu formulu: 

    N= I x L x Z x E x T x P       

      30         x Ld, kur 

N – nodeva 

I – reklāmas laukums  

L –  nodevas bāzes likme 

Z – zonas koeficients 

E – efektivitātes koeficients 

T – tematikas koeficients 

P – platības koeficients 

Ld– izvietošanas laiks dienās 

6.3. Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti: 

6.3.1. Zonas koeficienti: 

6.3.1.1. pilsētas centrālajā daļā –  2, 

6.3.1.2. pārējā pilsētas teritorijā – 1, 

6.3.1.3. mobilajai reklāmai – 2. 
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6.3.2. Efektivitātes koeficienti: 

6.3.2.1. kinētiskā reklāma – 0,25, 

6.3.2.2. gaismas reklāma – 0,5, 

6.3.2.3. apgaismota reklāma – 1, 

6.3.2.4. cita reklāma – 2. 

6.3.3. Tematikas koeficienti: 

6.3.3.1. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi 

u.tml. tematika ar komerciālu raksturu – 0,5, 

6.3.3.2. Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to uzņēmumu reklāma, kas 

ražo produktu – 0,5, 

6.3.3.3. reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde – 0,5, 

6.3.3.4. tūrismu veicinoša reklāma – 0,5, 

6.3.3.5. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.6. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.7. enerģijas dzērienu un atspirdzinošu dzērienu reklāma – 2, 

6.3.3.8. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.9. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana – 0.5, 

(grozīts ar 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

6.3.3.10. citas reklāmas – 1. 

6.3.4. Platības koeficenti: 

6.3.4.1. ja reklāmas laukuma platība ir mazāka par 10 m
2
 (neieskaitot) – 1,  

6.3.4.2. ja reklāmas laukuma platība ir no 10 m
2 

līdz 30 m
2 
(neieskaitot) – 0,8, 

6.3.4.3. ja reklāmas laukuma platība ir no 30 m
2 

līdz 100 m
2 
(ieskaitot) – 0,6, 

6.3.4.4. ja reklāmas laukuma platība ir no 100m
2 
un lielāka – 0,4. 

(grozīts ar 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

6.4. Par sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanu vienā eksemplārā par 

vienu mēnesi maksājama nodeva 0,30 EUR apmērā. 

6.5. Nodeva par sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanu uz 

pārvietojamiem stendiem publisko pasākumu laikā aprēķināma saskaņā ar šo noteikumu 

6.2.punktu. 

6.6. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām,  Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām maksājama nodeva normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot šajos noteikumos noteiktos  koeficientus.  

6.7. Reklāmai, kas tiek izvietota publiska pasākuma laikā un organizēšanas vietā, 

noteikta nemainīga nodevas likme 5 EUR dienā par katru reklāmu. 

6.8. Nodeva par reklāmas izvietošanu maksājama trīs mēnešu nodevas maksas apmērā 

pirms attiecīgās reklāmas izvietošanas. Ja reklāma, sludinājumi vai citi informatīvie materiāli 

tiks eksponēti mazāk par trijiem mēnešiem, pirms to eksponēšanas maksājama nodeva par 

visu periodu. Ja reklāma netiek izvietota vai noņemta pirms eksponēšanas termiņa beigām, 

maksātājam nekavējoties rakstveidā jāiesniedz Domes Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamentā (turpmāk - Departaments) iesniegums un pārmaksātā nodeva tiek atmaksāta, ja 

Departaments konstatē, ka reklāma ir demontēta vai netiek izvietota. 

6.9. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvota: 

6.9.1. nekomerciāla rakstura reklāma: par labdarības pasākumiem, Latvijas Republikā 

reģistrēto reliģisko konfesiju informācija, par dabas aizsardzību, par kultūrvēsturisko 

mantojumu, par veselības aizsardzības pasākumiem, par sporta pasākumiem, par bērnu un 

jaunatnes pasākumiem un sociālā reklāma. 

6.9.2. Domes rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, 



 14 

6.9.3. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir 

nepieciešama Daugavpils pilsētai – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c., 

6.9.4. Domes rīkotā pasākuma laikā un vietā pasākuma atbalstītāju reklāma,  

6.9.5. pašreklāmas informācija uz tīkla reklāmas objektiem, 

6.9.6. valsts iestāde, kura darbojas kultūras jomā. 

6.10. No nodevas daļējas vai pilnīgas samaksas atbrīvo, ja izvietojot reklāmu, tiek 

nodrošināta mazo arhitektūras formu izgatavošana, apkope, uzturēšana un citas darbības 

Daugavpils pilsētas infrastruktūras uzlabošanai un sakopšanai. 

6.11. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvo personas, kas izvieto reklāmu par 

kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumiem u.tml. 

tematiku ar komerciālu raksturu, tūrismu veicinošu reklāmu, Latvijas Republikā ražotās 

produkcijas reklāmu un to uzņēmumu reklāmu, kas ražo produktu, kā arī reklāmu, kas 

izvietota kā standarta ceļa norāde. 

(papildināts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

VII. Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu 

7.1. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā 

vai citiem komerciāliem mērķiem maksājama vienreizēja nodeva par vienu izstrādājuma 

veidu 17 EUR apmērā. 

7.2. Izgatavojamās produkcijas projektu, izstrādājuma paraugu, kurā tiek izmantota 

pašvaldības simbolika, saskaņo Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, kas 

pēc pašvaldības nodevas samaksas, izsniedz atļauju pašvaldības simbolikas izmantošanai. 

7.3. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvo pašvaldības 

uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu patstāvīgo funkciju 

veikšanai. 

 

VIII. Nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību 

8.1. Par atļaujas saņemšanu ārpus meža augošu koku ciršanai maksājama nodeva 4 EUR 

apmērā. 

8.2. Par atļaujas saņemšanu būvmateriālu, grants, melnzemes, kurināmā un citu 

materiālu īslaicīgai novietošanai nekustamam īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā esošajā 

teritorijā (par vienu mēnesi) maksājama nodeva 1 EUR apmērā. 

8.3. Par ceļa seguma uzlaušanas, zemes darbu un inženiertīklu izbūves, pārbūves vai 

atjaunošanas veikšanas (rakšanas) atļaujas saņemšanu (rokot dziļāk par 30 cm, bet sarkano 

līniju robežās jebkurā dziļumā) par vienu dienu: 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

8.3.1. maģistrālajās ielās maksājama nodeva 29 EUR apmērā; 

8.3.2. maģistrālo ielu ietvēs - 14 EUR apmērā; 

8.3.3. vietējās nozīmes ielās - 17 EUR apmērā; 

8.3.4. vietējās nozīmes ielu ietvēs - 10 EUR apmērā; 

8.3.5. citā pilsētas teritorijā - 7 EUR apmērā.  

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

8.4. Par atļaujas saņemšanu nožogojumu, sastatņu, konteineru, būvmateriālu, dažādu 

mehānismu un citu pagaidu konstrukciju novietošanai pilsētas ielu sarkano līniju robežās un 

transporta būvju aizsardzības zonās un inženiertīklu aizsargjoslās par vienu mēnesi 
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maksājama nodeva fiziskai personai 8,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 17 EUR 

apmērā. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

8.5. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevu samaksas atbrīvo: 

8.5.1. no šo noteikumu 8.1.-8.4.apakšpunktos noteiktās nodevas - Domes iestādes un 

kapitālsabiedrības, pildot pašvaldības funkcijas; 

8.5.2. no šo noteikumu 8.3.apakšpunktā noteiktās nodevas - inženiertīklu valdītājus, 

turētājus vai darbu veicējus avārijas likvidēšanai. 

(papildināts ar 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

IX. Nodevas par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

 

9.1. Par būvatļaujas saņemšanu maksājama sekojoša nodeva: 

9.1.1. Fiziskām personām: 

9.1.1.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25m2
), un/vai 

ēkas lietošanas veida maiņai - 20 EUR apmērā, 

9.1.1.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis - 20 EUR apmērā, 

9.1.1.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai - 70 EUR apmērā, 

9.1.1.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei -      

50 EUR apmērā, 

9.1.1.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai – 26 EUR apmērā, 

9.1.1.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, 

restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai – 30 EUR apmērā, 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

9.1
1
. Par būvniecības ieceres akceptu maksājama sekojoša nodeva: 

9.1
1
.1. Fiziskām personām: 

9.1
1
.1.1. izdarot atzīmi apliecinājuma kartē – 15 EUR apmērā; 

9.1
1
.1.2. izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 10 EUR apmērā; 

9.1
1
.1.3. akceptējot tehnisko shēmu – 10 EUR apmērā 

 (jauna redakcija - 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr.13, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

9.1.2. Juridiskām personām: 

9.1.2.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25 m
2
), un/vai 

ēkas lietošanas veida maiņai – 40 EUR apmērā, 

9.1.2.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis - 50 EUR apmērā, 

9.1.2.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai - 160 EUR apmērā, 

9.1.2.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei -      

90 EUR apmērā, 

9.1.2.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai - 50 EUR apmērā, 

9.1.2.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai - 141 EUR apmērā, 

9.1.2.7. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, 

restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai - 60 EUR apmērā. 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

 

         9.1
1
.2. Juridiskām personām: 

9.1
1
.2.1. izdarot atzīmi apliecinājuma kartē – 20 EUR apmērā; 
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9.1
1
.2.2. izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 15 EUR apmērā; 

9.1
1
.2.3. akceptējot tehnisko shēmu – 20 EUR apmērā 

(grozīts ar 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

9.2. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvotas ģimenes (personas) ar trūcīgas 

ģimenes (personas) vai ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, daudzbērnu ģimenes, 

politiski represētas personas, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kad tas 

nepieciešams šo personu īpašumā (valdījumā) esošā nekustamā īpašuma būvniecībai 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

9.2
1
. Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva 

par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta; 

 (grozīts ar 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13) 

 

X. Noslēguma jautājumi 

10.1. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

10.2. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 

2000.gada 21.decembra saistošos noteikumus Nr.5 „Par pašvaldības nodevām Daugavpils 

pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 13.07.2001.,Nr.108, 11.04.2002.,Nr.55, 07.06.2002.,Nr.86, 

18.02.2003.,Nr.26, 07.05.2003.,Nr.67, 29.10.2003.,Nr.151, 25.01.2005., Nr.13, 02.11.2005., 

Nr.174, 30.08.2006., Nr.138, 01.02.2007., Nr.19, 18.09.2007., Nr.150, 29.02.2008., Nr.34, 

28.03.2008., Nr.49, 23.10.2008., Nr.165, 16.12.2008., Nr.195, 18.02.2009., Nr.27, 

11.03.2009., Nr.39, 10.09.2009., Nr.144, 27.04.2010., Nr.66, 01.12.2010., Nr.190, 

20.04.2011., Nr.62, 08.03.2013., Nr.7). 

 

10.3. Personām, kuras jau samaksājušas daļu no nodevas par būvatļaujas saņemšanu, 

atlikušo nodevas daļu nosaka no iepriekš aprēķinātās nodevas apmēra. 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

 

 

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)     J.Lāčplēsis 
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  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404344, 65404365, fakss 65421941  

e-pasts info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

 

     Saistošie noteikumi Nr.55 
2013.gada 14.novembrī        (prot.Nr.26     43.§)  

2013.gada 12.decembrī (precizēts)       (prot.Nr.29      32.§) precizēts  

Daugavpilī 

 

2018.gada 25.janvārī (precizēts)                       (prot.Nr.1         20.§) precizēts 

Daugavpilī        
           Grozīts ar: 

            27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10; 

                                                                               11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 

            10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.53; 

                                                                                            24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13; 

                                                                                            12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 

                                                                                            29.12.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.49 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

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

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

“Noteikumi par kārtību” 16.
1
punktu” 

                                                                             (grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

   

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu Daugavpils pilsētas administratīvajā 

teritorijā uzlikšanas kārtību un atbrīvojumus no to samaksas. 

1.2. Nodeva samaksājama pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas. 

 

II. Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu 

saņemšanu 

2.1. Par Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) lēmuma, protokola vai rīkojuma 

atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, bet 

juridiskai personai 3 EUR apmērā. 

2.2. Par Domes Mājokļu komitejas lēmuma par dzīvojamās telpas maiņu atvasinājuma 

saņemšanu maksājama nodeva 2 EUR apmērā, par dzīvojamās platības īres līguma grozīšanu 

atvasinājuma saņemšanu – 1,50 EUR apmērā. 

2.3. Par Domes komisijas sēdes protokola izraksta ar zemes vai apbūves gabala 

izkopējuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 2 EUR apmērā, bet juridiskai 

personai 7 EUR apmērā. 

2.4. Par citu Domes komisiju sēdes protokola atvasinājuma saņemšanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 2 EUR apmērā. 

http://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p12
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2.5. Par Domes komisijas atzinuma par zemes piederību saņemšanu maksājama nodeva 

fiziskai personai 4 EUR apmērā, bet juridiskai personai 7 EUR apmērā. 

2.6. Par Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lietvedībā esošo 

dokumentu atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 1,50 EUR apmērā, 

bet juridiskai personai 3 EUR apmērā. 

2.7. Par Domes lēmuma par zemes gabala piešķiršanu nomā saņemšanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 12,50  EUR apmērā, bet juridiskai personai 21 EUR apmērā. 

2.8. Par Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmuma par adreses 

piešķiršanu atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 12,50 EUR apmērā, 

bet juridiskai personai 21 EUR apmērā. 

2.9. Par izziņas saņemšanu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu maksājama 

nodeva fiziskai personai 2,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 7 EUR apmērā. 

2.10. Par izziņas par individuālās dzīvojamās būves tehnisko stāvokli un gatavības 

pakāpi saņemšanu maksājama nodeva 17 EUR apmērā. 

2.11. Par izziņas par cita rakstura nedzīvojamās būves tehnisko stāvokli un gatavības 

pakāpi saņemšanu maksājama nodeva 31 EUR apmērā. 

2.12. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

2.13. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no šo noteikumu 2.1.-2.5.punktos 

noteiktās nodevas samaksas atbrīvotas politiski represētās un maznodrošinātās personas. 

 

III. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

3.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās vai publisko 

atrakciju  iekārtu uzstādīšanu (par vienas atrakciju iekārtas uzstādīšanu) par vienu dienu 

maksājama šāda nodeva: 

3.1.1. publiskā vietā Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā - 5 EUR apmērā; 

3.1.2. Vienības laukumā – 36 EUR apmērā. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.2. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās vai publisko 

atrakciju iekārtu uzstādīšanu (par vienas atrakciju iekārtas uzstādīšanu) gadatirgu, sporta 

svētku, pilsētas svētku u.c. pasākumu laikā par vienu dienu maksājama nodeva 36 EUR 

apmērā.  

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.3. Par bērnu publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanu Lieldienu un Ziemassvētku 

pasākumu laikā, ja tiesības uz atrakciju iekārtu uzstādīšanu Lieldienu un Ziemassvētku 

pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas pašvaldības rīkota konkursa rezultātā par 

vienas atrakcijas iekārtas uzstādīšanu par vienu dienu maksājama nodeva 2 EUR apmērā.”. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

3.4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas tiek atbrīvoti 

sekojošu pasākumu organizatori: 

3.4.1. valsts institūciju un pašvaldību iestāžu sarīkotie pasākumi, 

3.4.2. piemiņas, labdarības un citus nekomerciāla rakstura izklaides pasākumi. 
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IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

4.1. Par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu maksājama šāda nodeva:   

4.1.1. pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās par tirdzniecību ar: 

4.1.1.1. pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos (izņemot gaļas, zivs 

un piena produktus), biškopības produktiem, pašaudzētie ziediem, pašaudzētiem dārzeņu 

stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumusu, ziemcietēm un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sēklām – 1 EUR dienā vai 3 EUR mēnesī; 

4.1.1.2. augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīviem kokiem un krūmu stādmateriāliem 

– 2,50 EUR dienā vai 7 EUR mēnesī; 

4.1.1.3. savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm, ziediem – 0,50 EUR dienā vai           

3 EUR mēnesī; 

4.1.1.4. pašizgatavotiem vainagiem un groziem – 4 EUR mēnesī; 

4.1.1.5. amatniecības darinājumiem, ja ir biedrības  “Latvijas Amatniecības kamera” 

izsniegta spēkā esoša karte – 3 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.1.6. iepirktiem ziediem, no tiem izgatavotiem izstrādājumiem – 25 EUR mēnesī; 

4.1.2. publiskajā vietā (ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas) par 

tirdzniecību ar: 

4.1.2.1. Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos pašaudzētiem dažādu sugu 

skuju kokiem – 1 EUR dienā; 

4.1.2.2. iepirktiem Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos audzētiem dažādu 

sugu skuju kokiem – 5 EUR dienā; 

4.1.2.3. sezonālās tirdzniecības preču vienu veidu (piemēram, saldējums, 

bezalkoholiskie dzērieni, u.c.) – 9 EUR mēnesī; 

4.1.2.4. preses izdevumiem, grāmatām – 2 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.2.5. ziediem (likumā noteiktajās Latvijas valsts svētku, atceres un atzīmējamās 

dienās un vienu dienu iepriekš) – 25 EUR dienā; 

4.1.2.6. pašražoto pārtiku – 7 EUR dienā vai 30 EUR mēnesī; 

4.1.2.7. pašražotām nepārtikas precēm – 3 EUR dienā vai 10 EUR mēnesī; 

4.1.2.8. senlaicīgām mantām, tikai pašvaldības noteiktās speciālās vietās šādai 

tirdzniecībai – 2 EUR dienā; 

4.1.2.9. iepirktām ogām un augļiem – 10 EUR dienā vai 100 EUR mēnesī; 

4.1.3. svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā 

tirdzniecībai ar: 

4.1.3.1. pārtikas precēm un karstām uzkodām – 10 EUR dienā 

4.1.3.2. amatniecības darinājumiem, ja ir biedrības  “Latvijas Amatniecības kamera” 

izsniegta spēkā esoša karte – 3 EUR dienā; 

4.1.3.3. pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju – 5 EUR 

dienā; 

4.1.3.4. rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – 15 EUR dienā; 

4.1.3.5. alu - 15 EUR dienā; 

4.1.3.6. mājās raudzētiem vīniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz           

18 tilpumprocentus - 14 EUR dienā; 

4.1.3.7. diviem vai vairāk alkoholiskiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums 

nepārsniedz 18 tilpumprocentus - 30 EUR dienā; 

4.1.4. par tirdzniecību Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu laikā, ja tiesības uz ielu 

tirdzniecību Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas 

pašvaldības rīkota konkursa rezultātā - 2 EUR dienā; 
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4.1.5.  sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nodevas apmēru nosaka pēc 

4.1.2.6.punkta un, ja kopā ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols, 

papildus tiek noteikta nodeva saskaņā ar 4.1.3.5. – 4.1.3.7.punktu.”. 

(grozīts ar  29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

4.2. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas personas ar 

pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuras pārdot 4.1.1.1.- 4.1.1.3.apakšpunktā minētās preces. 

(papildināts ar 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

V. (Nodaļa svītrota ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

5.1. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.2. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.3. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.4. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

5.5. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

VI. Nodevas par reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.1. Reklāmas nodevas bāzes likme par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī ir          

1,50 EUR. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, 

aprēķinos tiek piemērots minimālais laukums – viens kvadrātmetrs. Ja izvietošanas laiks ir 

īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku – vienu dienu. 

6.2. Nodevu par reklāmas izvietošanu aprēķina, piemērojot šādu formulu: 

    N= I x L x Z x E x T x P       

      30         x Ld, kur 

N – nodeva 

I – reklāmas laukums  

L –  nodevas bāzes likme 

Z – zonas koeficients 

E – efektivitātes koeficients 

T – tematikas koeficients 

P – platības koeficients 

Ld– izvietošanas laiks dienās 

6.3. Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti: 

6.3.1. Zonas koeficienti: 

6.3.1.1. pilsētas centrālajā daļā –  2, 

6.3.1.2. pārējā pilsētas teritorijā – 1, 

6.3.1.3. mobilajai reklāmai – 2. 

6.3.2. Efektivitātes koeficienti: 

6.3.2.1. kinētiskā reklāma – 0,25, 

6.3.2.2. gaismas reklāma – 0,5, 

6.3.2.3. apgaismota reklāma – 1, 

6.3.2.4. cita reklāma – 2. 
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6.3.3. Tematikas koeficienti: 

6.3.3.1. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi 

u.tml. tematika ar komerciālu raksturu – 0,5, 

6.3.3.2. Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to uzņēmumu reklāma, kas 

ražo produktu – 0,5, 

6.3.3.3. reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde – 0,5, 

6.3.3.4. tūrismu veicinoša reklāma – 0,5, 

6.3.3.5. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.6. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.7. enerģijas dzērienu un atspirdzinošu dzērienu reklāma – 2, 

6.3.3.8. (svītrots ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

6.3.3.9. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana – 0.5, 

(grozīts ar 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

6.3.3.10. citas reklāmas – 1. 

6.3.4. Platības koeficenti: 

6.3.4.1. ja reklāmas laukuma platība ir mazāka par 10 m
2
 (neieskaitot) – 1,  

6.3.4.2. ja reklāmas laukuma platība ir no 10 m
2 

līdz 30 m
2 
(neieskaitot) – 0,8, 

6.3.4.3. ja reklāmas laukuma platība ir no 30 m
2 

līdz 100 m
2 
(ieskaitot) – 0,6, 

6.3.4.4. ja reklāmas laukuma platība ir no 100m
2 
un lielāka – 0,4. 

(grozīts ar 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

6.4. Par sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanu vienā eksemplārā par 

vienu mēnesi maksājama nodeva 0,30 EUR apmērā. 

6.5. Nodeva par sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanu uz 

pārvietojamiem stendiem publisko pasākumu laikā aprēķināma saskaņā ar šo noteikumu 

6.2.punktu. 

6.6. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām,  Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām maksājama nodeva normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot šajos noteikumos noteiktos  koeficientus.  

6.7. Reklāmai, kas tiek izvietota publiska pasākuma laikā un organizēšanas vietā, 

noteikta nemainīga nodevas likme 5 EUR dienā par katru reklāmu. 

6.8. Nodeva par reklāmas izvietošanu maksājama trīs mēnešu nodevas maksas apmērā 

pirms attiecīgās reklāmas izvietošanas. Ja reklāma, sludinājumi vai citi informatīvie materiāli 

tiks eksponēti mazāk par trijiem mēnešiem, pirms to eksponēšanas maksājama nodeva par 

visu periodu. Ja reklāma netiek izvietota vai noņemta pirms eksponēšanas termiņa beigām, 

maksātājam nekavējoties rakstveidā jāiesniedz Domes Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamentā (turpmāk - Departaments) iesniegums un pārmaksātā nodeva tiek atmaksāta, ja 

Departaments konstatē, ka reklāma ir demontēta vai netiek izvietota. 

6.9. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvota: 

6.9.1. nekomerciāla rakstura reklāma: par labdarības pasākumiem, Latvijas Republikā 

reģistrēto reliģisko konfesiju informācija, par dabas aizsardzību, par kultūrvēsturisko 

mantojumu, par veselības aizsardzības pasākumiem, par sporta pasākumiem, par bērnu un 

jaunatnes pasākumiem un sociālā reklāma. 

6.9.2. Domes rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, 

6.9.3. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir 

nepieciešama Daugavpils pilsētai – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c., 

6.9.4. Domes rīkotā pasākuma laikā un vietā pasākuma atbalstītāju reklāma,  

6.9.5. pašreklāmas informācija uz tīkla reklāmas objektiem, 
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6.9.6. valsts iestāde, kura darbojas kultūras jomā. 

6.10. No nodevas daļējas vai pilnīgas samaksas atbrīvo, ja izvietojot reklāmu, tiek 

nodrošināta mazo arhitektūras formu izgatavošana, apkope, uzturēšana un citas darbības 

Daugavpils pilsētas infrastruktūras uzlabošanai un sakopšanai. 

6.11. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvo personas, kas izvieto reklāmu par 

kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumiem u.tml. 

tematiku ar komerciālu raksturu, tūrismu veicinošu reklāmu, Latvijas Republikā ražotās 

produkcijas reklāmu un to uzņēmumu reklāmu, kas ražo produktu, kā arī reklāmu, kas 

izvietota kā standarta ceļa norāde. 

(papildināts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

VII. Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu 

7.1. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā 

vai citiem komerciāliem mērķiem maksājama vienreizēja nodeva par vienu izstrādājuma 

veidu 17 EUR apmērā. 

7.2. Izgatavojamās produkcijas projektu, izstrādājuma paraugu, kurā tiek izmantota 

pašvaldības simbolika, saskaņo Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, kas 

pēc pašvaldības nodevas samaksas, izsniedz atļauju pašvaldības simbolikas izmantošanai. 

7.3. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvo pašvaldības 

uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu patstāvīgo funkciju 

veikšanai. 

 

VIII. Nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību 

8.1. Par atļaujas saņemšanu ārpus meža augošu koku ciršanai maksājama nodeva 4 EUR 

apmērā. 

8.2. Par atļaujas saņemšanu būvmateriālu, grants, melnzemes, kurināmā un citu 

materiālu īslaicīgai novietošanai nekustamam īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā esošajā 

teritorijā (par vienu mēnesi) maksājama nodeva 1 EUR apmērā. 

8.3. Par ceļa seguma uzlaušanas, zemes darbu un inženiertīklu izbūves, pārbūves vai 

atjaunošanas veikšanas (rakšanas) atļaujas saņemšanu (rokot dziļāk par 30 cm, bet sarkano 

līniju robežās jebkurā dziļumā) par vienu dienu: 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

8.3.1. maģistrālajās ielās maksājama nodeva 29 EUR apmērā; 

8.3.2. maģistrālo ielu ietvēs - 14 EUR apmērā; 

8.3.3. vietējās nozīmes ielās - 17 EUR apmērā; 

8.3.4. vietējās nozīmes ielu ietvēs - 10 EUR apmērā; 

8.3.5. citā pilsētas teritorijā - 7 EUR apmērā.  

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

8.4. Par atļaujas saņemšanu nožogojumu, sastatņu, konteineru, būvmateriālu, dažādu 

mehānismu un citu pagaidu konstrukciju novietošanai pilsētas ielu sarkano līniju robežās un 

transporta būvju aizsardzības zonās un inženiertīklu aizsargjoslās par vienu mēnesi 

maksājama nodeva fiziskai personai 8,50 EUR apmērā, bet juridiskai personai 17 EUR 

apmērā. 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

8.5. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevu samaksas atbrīvo: 
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8.5.1. no šo noteikumu 8.1.-8.4.apakšpunktos noteiktās nodevas - Domes iestādes un 

kapitālsabiedrības, pildot pašvaldības funkcijas; 

8.5.2. no šo noteikumu 8.3.apakšpunktā noteiktās nodevas - inženiertīklu valdītājus, 

turētājus vai darbu veicējus avārijas likvidēšanai. 

(papildināts ar 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

IX. Nodevas par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā) 

 

9.1. Par būvatļaujas saņemšanu maksājama sekojoša nodeva: 

9.1.1. Fiziskām personām: 

9.1.1.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25m2
), un/vai 

ēkas lietošanas veida maiņai - 20 EUR apmērā, 

9.1.1.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis - 20 EUR apmērā, 

9.1.1.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai - 70 EUR apmērā, 

9.1.1.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei -      

50 EUR apmērā, 

9.1.1.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai – 26 EUR apmērā, 

9.1.1.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, 

restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai – 30 EUR apmērā, 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

9.1
1
. Par būvniecības ieceres akceptu maksājama sekojoša nodeva: 

9.1
1
.1. Fiziskām personām: 

9.1
1
.1.1. izdarot atzīmi apliecinājuma kartē – 15 EUR apmērā; 

9.1
1
.1.2. izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 10 EUR apmērā; 

9.1
1
.1.3. akceptējot tehnisko shēmu – 10 EUR apmērā 

 (jauna redakcija - 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr.13, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

9.1.2. Juridiskām personām: 

9.1.2.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25 m
2
), un/vai 

ēkas lietošanas veida maiņai – 40 EUR apmērā, 

9.1.2.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis - 50 EUR apmērā, 

9.1.2.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai - 160 EUR apmērā, 

9.1.2.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei -      

90 EUR apmērā, 

9.1.2.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai - 50 EUR apmērā, 

9.1.2.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai - 141 EUR apmērā, 

9.1.2.7. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, 

restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai - 60 EUR apmērā. 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

 

         9.1
1
.2. Juridiskām personām: 

9.1
1
.2.1. izdarot atzīmi apliecinājuma kartē – 20 EUR apmērā; 

9.1
1
.2.2. izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 15 EUR apmērā; 

9.1
1
.2.3. akceptējot tehnisko shēmu – 20 EUR apmērā 

(grozīts ar 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas grozīta ar 29.12.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.49) 
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9.2. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvotas ģimenes (personas) ar trūcīgas 

ģimenes (personas) vai ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, daudzbērnu ģimenes, 

politiski represētas personas, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kad tas 

nepieciešams šo personu īpašumā (valdījumā) esošā nekustamā īpašuma būvniecībai 

(grozīts ar 29.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.49) 

 

9.2
1
. Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva 

par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta; 

 (grozīts ar 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.13) 

 

X. Noslēguma jautājumi 

10.1. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

10.2. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 

2000.gada 21.decembra saistošos noteikumus Nr.5 „Par pašvaldības nodevām Daugavpils 

pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 13.07.2001.,Nr.108, 11.04.2002.,Nr.55, 07.06.2002.,Nr.86, 

18.02.2003.,Nr.26, 07.05.2003.,Nr.67, 29.10.2003.,Nr.151, 25.01.2005., Nr.13, 02.11.2005., 

Nr.174, 30.08.2006., Nr.138, 01.02.2007., Nr.19, 18.09.2007., Nr.150, 29.02.2008., Nr.34, 

28.03.2008., Nr.49, 23.10.2008., Nr.165, 16.12.2008., Nr.195, 18.02.2009., Nr.27, 

11.03.2009., Nr.39, 10.09.2009., Nr.144, 27.04.2010., Nr.66, 01.12.2010., Nr.190, 

20.04.2011., Nr.62, 08.03.2013., Nr.7). 

 

10.3. Personām, kuras jau samaksājušas daļu no nodevas par būvatļaujas saņemšanu, 

atlikušo nodevas daļu nosaka no iepriekš aprēķinātās nodevas apmēra. 

(grozīts ar 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.36) 

 

 

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)     J.Lāčplēsis 
 

 


