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Kocēnu novada Kocēnu pagastā 

 
 APSTIPRINĀTI 

ar Kocēnu novada domes 
2013. gada 10. oktobra 

sēdes lēmumu, 
protokols Nr. 14 (23.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2013 

 
Groz ījumi 2010. gada 8. septembra Saistošajos noteikumos  Nr. 11/2010 

“Par pašvald ības nodev ām Koc ēnu novad ā”  
 

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 
4. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 9. punktu un 

2013. gada 1. marta Euro ieviešanas  
kārtības likuma 6. un 31. pantu. 

 
1. Izdarīt Kocēnu novada domes 2010. gada 8. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 

11/2010 „Par pašvaldības nodevām Kocēnu novadā” (apstiprināti ar Kocēnu novada 
domes 2010. gada 8. septembra sēdes lēmumu, protokols Nr. 15, 12.§) šādus 
grozījumus: 
1.1. izteikt 2.1.1. punktu šādā redakcijā: 

“2.1.1. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu, par katru pieteikumu 

⁃ Fiziskām personām 0,71 euro 
⁃ Juridiskām personām 1,42 euro”, 

1.2. izteikt 2.1.2. punktu šādā redakcijā: 

“2.1.2. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu 

⁃ Fiziskām personām 1,42 euro 
⁃ Juridiskām personām 2,85 euro”, 

1.3. izteikt 2.1.3. punktu šādā redakcijā: 
“2.1.3. Izziņa par nekustamā īpašuma piederību vai zemes lietojumu 

⁃ Fiziskām personām 1,42 euro 
⁃ Juridiskām personām 2,85 euro”, 

1.4. izteikt 2.1.4. punktu šādā redakcijā: 
“2.1.4. Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem 

⁃ Fiziskām personām 2,85 euro 
⁃ Juridiskām personām 4,27 euro”,
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1.5. izteikt 2.1.5. punktu šādā redakcijā: 
“2.1.5. Izziņa no domes arhīva 

⁃ Fiziskām personām 7,11 euro 
⁃ Juridiskām personām 14,23 euro”, 

1.6. izteikt 2.1.6. punktu šādā redakcijā: 
“2.1.6. Izziņa no dzimtsarakstu nodaļas arhīva 

⁃ Fiziskām personām 4,27 euro”, 
1.7. izteikt 2.1.7. punktu šādā redakcijā: 

“2.1.7. Novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātu kopiju izsniegšana 
⁃ Fiziskām personām 1,42 euro 
⁃ Juridiskām personām 1,42 euro”, 

1.8. izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā: 
“3.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu       
publiskās vietās Kocēnu novada administratīvajā teritorijā  14,23 euro”, 

1.9. izteikt 4.1.1. punktu šādā redakcijā: 
“4.1.1. Par pašu izgatavotu mākslas priekšmetu, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 
izstrādājumiem 2,85 euro dienā”, 

1.10. izteikt 4.1.2. punktu šādā redakcijā: 
“4.1.2. Par pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, uzrādot izziņu par zemes 
lietošanas tiesībām 1,42 euro dienā”, 

1.11. izteikt 4.1.3. punktu šādā redakcijā: 
“4.1.3. Savvaļas augu, sēņu un riekstu, saskaņa ar likumu „Par meža apsaimniekošanu 
un izmantošanu” 1,42 euro dienā”, 

1.12. izteikt 4.1.4. punktu šādā redakcijā: 
“4.1.4. Par Latvijā ražotām pārtikas precēm, bezalkoholiskiem dzērieniem, alu un 
karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas 2,85 
euro dienā”, 

1.13. izteikt 4.1.5. punktu šādā redakcijā: 
“4.1.5. Par importētām vai Latvijā ražotām nepārtikas precēm 7,11 euro dienā”, 

1.14. izteikt 4.1.6. punktu šādā redakcijā: 
“4.1.6. Par lietotām nepārtikas precēm 2,85 euro dienā” 

1.15. izteikt 4.2.1. punktu šādā redakcijā: 
“4.2.1. Par pašu ražoto vai iegūto produkciju, ja to tirgo zemnieki, zemnieku 
saimniecības, zvejnieki, zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā 
darba veicēji, 4,27 euro dienā” 

1.16. izteikt 4.2.2. punktu šādā redakcijā: 
“4.2.2. Par Latvijā ražotām pārtikas precēm, bezalkoholiskiem dzērieniem, alu un 
karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, ja tās atbilsts sanitārajām un higiēnas 
normām 7,11 euro dienā” 

1.17. izteikt 4.2.3. punktu šādā redakcijā: 
“4.2.3. Par importētām vai Latvijā ražotām nepārtikas precēm 14,23 euro dienā”, 

1.18. izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā: 
“5.1. Par reklāmu izvietošanu informāciju stendos u.c. pašvaldības ierādītās vietās, sākot 
no A3 formāta 42,69 euro gadā”, 

1.19. izteikt 5.2. punktu šādā redakcijā: 
“5.2. Par reklāmām, afišu un sludinājumu izvietošanu ārpus pašvaldības stenda vai 
vietas, kas vērstas pret publisku vietu, sākot no A3 formāta 142,29 euro gadā”, 

1.20. izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā: 
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“5.3. Par reklāmas nesēja maksājama vienreizēja nodeva 14,23 euro par katru 
aizņemtās platības m2 ”, 

1.21. izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā: 
“6.1. Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu uz veidlapām, reklāmām, preču 
zīmēm, uzņēmumu ēku fasādēm, fiziskām un juridiskām personām 14,23 euro gadā” 

1.22. izteikt 6.2. punktu šādā redakcijā: 
“6.2. Par simbolikas izmantošanu uz tirdzniecībai izgatavotām precēm t.sk. suvenīriem, 
preču iesaiņojumiem, preču zīmēm, fiziskām un juridiskām personām 21,34 euro gadā” 

1.23. aizstāt 7.1. punktā vārdu “LVL” ar vārdu “euro”, 
1.24. izteikt 7.1.2. punktu šādā redakcijā: 

“7.1.2. Nodeva inženierkomunikācijām, kuru garums nepārsniedz 1000m 
Nodeva = m x 0.10 euro , kur 

m – tekošo metru skaits; 
Par katru nākošo metru virs 1000m Nodeva = m x 0,03 euro”, 

1.25. izteikt 7.1.3. punktu šādā redakcijā: 
„7.1.3. Nodeva dīķu ierīkošanai: 

Nodeva = m³ x  E , kur 
m³ – dīķa kubatūra; 

E – likme - 0.01 euro”, 
1.26. izteikt 7.1.4. punktu šādā redakcijā: 

„7.1.4. Objekta būvapjoma noteikšana – likme A 

 

Likme A, 
euro 

Objekta kop ējā plat ība, 
m² 

Likme A, 
euro 

Objekta kop ējā plat ība, 
m² 

14,23 0  līdz  25  184,97 1201 - 1300 

21,34 26   -    50 199,20 1301 - 1400 

28,46 51   -   100 213,43 1401 - 1500 

35,57 101   -  150 227,66 1501 - 2000 

42,69 151  -  200 234,77 2001 - 2500 

49,80 201  -  250 241,89 2501 - 3000 

56,91 251  -  300 249,00 3001 - 3500 

64,03 301  -  350 256,12 3501 - 4000 

71,14 351  -  400 263,23 4001- 4500 

78,26 401 -  450 270,35 4501- 5000 

85,37 451 - 500 277,46 5001 - 5500 

99,60 501 - 600 284,57 5501 - 6000 

113,83 601 - 700 291,69 6001 - 6500 

128,06 701 - 800 298,80 6501 - 7000 

142,29 801 - 900 305,92 7001 - 7500 

156,52 901 - 1000 313,03 7501 - 8000 

170,74 1001 - 1100 320,15 Virs 8000 

184,97 1101 - 1200   
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2. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                          Jānis Olmanis 
 
 
Svetlana Greka 64207691 


