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Viļānos 

APSTIPRINĀTS: 

                                                                             Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                              2017.gada 25.maija sēdes lēmumu 

protokola Nr.8 16§  

 

 

PRECIZĒTS: 

                                                                             Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                              2017.gada 06.jūlija sēdes lēmumu 

protokola Nr.3 12§  

 

 

Viļānu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.93 

 

„Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu 

rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu 
 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Viļānu novada pašvaldības (turpmāk tekstā - pašvaldība) 

nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana publiskās vietās Viļānu novadā 

samaksas kārtību un apmēru. 

2.  Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura 

pasākumus pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

II. Nodevas maksāšanas kārtība 

3.Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos. 

4. Pašvaldības nodevas apmaksas kārtība: 

4.1. Izklaidējošā rakstura pasākuma laikā skaidrā naudā pret izsniegtu stingrās uzskaites 

kvīti, nodevu iekasē pašvaldības pilnvarots darbinieks, ja nav veikts nodevas 

priekšapmaksas maksājums; 

4.2. Viļānu novada pašvaldības kasē, veicot priekšapmaksas maksājumu, skaidrā vai 

bezskaidrā naudā pret maksājuma apstiprinošu dokumentu – kvīti vai maksājuma 

uzdevumu; 

4.3. Ar bankas pārskaitījumu, veicot priekšapmaksas maksājumu, uz pašvaldības 

norēķinu kontu, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma dienas. 
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5. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta sekojošiem izklaidējošā rakstura pasākumiem: 

5.1. valsts institūciju sarīkotajiem pasākumiem, kuri tiek finansēti no valsts 

budžeta; 

5.2. pašvaldības izklaidējošajiem pasākumiem; 

5.3.  pasākumiem labdarības mērķiem. 

6. Kontroli par nodevas iekasēšanas likumību veic pašvaldības Grāmatvedības un 

ekonomikas nodaļa. 

7. Sūdzības par nodevas apmēru izskata pašvaldības administrācija, Kultūras laukums 1A, 

Viļāni, LV-4650.  

 
III. Nodevas apmērs par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 

Viļānu novadā 

8. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās 

Viļānu novadā ir: 

 

9. Šo noteikumu 8.punktā minētos pasākumus var rīkot tikai pēc rakstiskas atļaujas 

saņemšanas pašvaldībā.  

9.1. atļauju izsniedz pašvaldība; 

9.2. pamats atļaujas saņemšanai ir pašvaldībā iesniegtais pasākuma rīkotāja 

iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 

prasībām. 

IV. Noslēguma jautājums 
 
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                Jekaterina Ivanova                                                              

 

Nr. 

p.k. 

Nodevas objekts Mērvienība 

Nodevas likme  

euro 

 

1. 
Izklaides pasākumu un atrakciju rīkošana:   

1.1. Koncerti, uzvedumi diennaktī 10,00 

1.2. Deju pasākumi diennaktī 10,00 

1.3. cirka viesizrādes diennaktī 15,00 

1.4. Lielās maksas atrakcijas, kur aizņemtā platībā 

pārsniedz 100m
2
 

diennaktī 
15,00 

 

 

 

 

0 

2. Mazās maksas atrakcijas, kur aizņemtā platībā ir 

līdz 100m
2
 

diennaktī 10,00 

3. Atsevišķu īslaicīgu atrakciju vai izklaides 

pasākumu rīkošana pašvaldības organizētajos 

publiskajos pasākumos (tirgos, sporta svētkos, 

pilsētas svētkos, izstādēs u.c.) 

diennaktī 7,00 



Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.93 

„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu 

novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes 

nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus 

noteikumus, savukārt 21.panta pirmās daļas 15.punkts – domei ir tiesības pieņemt 

saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu ir likumā noteiktajos 

gadījumos noteikt nodokļu apmērus. 

1.2. Šobrīd Viļānu novadā nav saistošo noteikumu, kas regulētu pašvaldības nodevu 

apmērus par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu 

novada administratīvajā teritorijā. 

 
2. Īss projekta satura izklāsts. 

2.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par 
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novada 
administratīvajā teritorijā. 
2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas rīkot 

izklaidējoša rakstura pasākumus Viļānu novada administratīvajā teritorijā. 

 
3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Var paredzēt, ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā, kurus šobrīd 
nevar prognozēt. 
 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā. 

4.1. Saistošie noteikumi var ietekmēt uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo 

mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir personas, 

kuras galvenokārt nodarbojas ar uzņēmējdarbību vai saimniecisko darbību. Kopumā 

saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi Viļānu novada 

administratīvajā teritorijā. 

 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Viļānu novada pašvaldības administrācija. 
 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
6.1.Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 
 
 
 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                              Jekaterina Ivanova 


