Noteikumi Nr.27
Apstiprināti ar Ādažu novada
domes 2010.gada 28.septemnra
sēdes lēmumu (prot. Nr.18§8)

Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu
pašvaldības teritorijā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 14. panta
trešo daļu un likuma „Par nodokļiem
un nodevām „ 10. panta trešo daļu, 12.
panta pirmās daļas 4. punktu, MK 2005.
gada 28. jūnija noteikumu Nr. Nr. 480
” Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldības nodevas”16¹.punktu
Ādažu novadā
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas objektu un piemērojamās likmes, kā arī
aprēķinātās nodevas samaksas kārtību.
2. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu
rakstisku atļauju un tajā norādītajā vietā.
3. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās pilnā apmērā ir iemaksājama Ādažu novada
pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
4. Nodeva iemaksājama domes kasē vai pašvaldības norēķina kontā.
II. Pašvaldības nodevas maksātāji
5. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskās personas, kas tirgojas un
organizē tirdzniecību pašvaldības administratīvajā teritorijā.
III. Nodevas likme par tirdzniecību
6. Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā.
Nodevas objekts
Likme LVL par
vienu
tirdzniecības
atļauju
6.1.
Pašvaldības nodeva tirdzniecības atļaujai par
ielu tirdzniecību
6.1.1.
Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un
0,50 Ls dienā
tās pārstrādes produkciju
6,00 Ls mēnesī

6.1.2.

Ar savvaļas produktiem

6.1.3.

Ar ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai
podos augošiem skuju kokiem vai zariem
Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju
Ar kultūras un mākslas produkciju
Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas
precēm
Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības
atļauju tirdzniecības organizēšanas vietās vai
publiskos pasākumos
Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un
tās pārstrādes produkciju
Ar savvaļas produktiem
Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju
Ar kultūras un mākslas produkciju
Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas
precēm
Ar grāmatām un preses izdevumiem
Ar alkoholiskiem dzērieniem, ieskaitot alu
Sabiedriskā ēdināšana

6.1.4.
6 1.5.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

0,30 Ls dienā
5,00 Ls mēnesī
2.00 Ls dienā
1.00 Ls dienā
15,00 Ls mēnesī
5.00 Ls dienā
30.00 Ls mēnesī

3,00 Ls dienā
2,00 Ls dienā
5,00 Ls dienā
10,00 Ls dienā
3,00 Ls dienā
20,00 Ls dienā
10,00 Ls dienā

7. Par p. 6 norādīto tirdzniecību, ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas šajā punktā norādītās
preces, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta
visaugstākā cena.
IV. Nodevas maksāšanas atvieglojumi
8. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās ir atbrīvojami 1. un 2. grupas invalīdi un
maznodrošinātās vai trūcīgās Ādažu novadā deklarētās personas, kas stājušās uzskaitē
Ādažu novada Sociālajā dienestā, atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju.
9. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem domes izpilddirektors pēc Ādažu novada
Sociālā dienesta attiecīga atzinuma saņemšanas.
10.Ādažu novadā deklarētās personas, kas tirgo pašaudzētu lauksaimniecības produkciju,
nodevu maksā 50% apmērā.
V. Nobeiguma noteikumi
11. Saistošie noteikumi stājas spēka nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā
„Ādažu vēstis” .
12. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ādažu novada domes 1999.gada
14.septembra saistošo noteikumu Nr.3 3.punkts.
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

N.Breidaks

