Apstiprināti
ar Ādažu novada domes
23.02.2016. sēdes lēmumu
(protokols Nr.2 §21)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2016.gada 23.februārī

Nr.6/2016

Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 27
„Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības
teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 10.panta trešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas” 9. un 16.¹
punktu.
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.27
„Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā”
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un izteikt to šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 4.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 9. un 16.¹ punktu.”
1.2. Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā:
Nodevas objekts

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

Pašvaldības nodeva tirdzniecības atļaujai par ielu
tirdzniecību
Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un tās
pārstrādes produkciju
Ar savvaļas produktiem

Likme euro par
vienu tirdzniecības
atļauju
1,00 euro dienā
10,00 euro mēnesī
1,00 euro dienā

6.1.3.
6.1.4.
6 1.5.

Ar Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos
augošiem skuju kokiem vai zariem
Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju
Ar kultūras un mākslas produkciju
Ar rūpnieciski ražotām precēm

Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības atļauju
tirdzniecības organizēšanas vietās vai publiskos pasākumos
6.2.1. Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un
tās pārstrādes produkciju
6.2.2. Ar savvaļas produktiem
6.2.3. Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju
Ar kultūras un mākslas produkciju
6.2.4. Ar rūpnieciski ražotām precēm
6.2.5. Ar grāmatām un preses izdevumiem
6.2.6. Ar alkoholiskiem dzērieniem
6.2.7. Ar alu, fīzu, sidru, karstvīnu
6.2.8. Sabiedriskā ēdināšana bez alkoholiskiem dzērieniem
6.2.9. Sabiedriskā ēdināšana ar alkoholiskiem dzērieniem
6.2.10. Ar bezalkoholiskiem dzērieniem

10,00 euro mēnesī
30,00 euro dienā
2,00 euro dienā
25,00 euro mēnesī
10,00 euro dienā
50,00 euro mēnesī

6.2.

5,00 euro dienā
3,00 euro dienā
10,00 euro dienā
20,00 euro dienā
10,00 euro dienā
40,00 euro dienā
20,00 euro dienā
20,00 euro dienā
40,00 euro dienā
5,00 euro dienā

”
1.3. Papildināt Noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 Juridiskās personas, kuru juridiskā adrese ir Ādažu novada administratīvajā
teritorijā, nodevu maksā 70% apmērā. ”

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Paskaidrojuma raksts
Grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 27
„Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietā Ādažu pašvaldības teritorijā”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 27 „Saistošie noteikumi par
1. Projekta
nodevu tirdzniecībai publiskās vietā Ādažu pašvaldības teritorijā”
nepieciešamības
(turpmāk – Noteikumi) tiek izdarīti pamatojoties uz likuma „Par
pamatojums

2.Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 9. un
16.1punktu.
2.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.480) 3.punktu, nodevas uzliek saskaņā ar
domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem tikai likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmajā daļā norādītajiem nodevu objektiem.
2.2. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.480 9.punktu, nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras tirgojas
publiskās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību.
2.3. MK noteikumu Nr.480 16.1 punkts nosaka, ka pašvaldības domei ir
tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu
papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām personām noteikt personas,
kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.
2.4. Ņemot vērā, ka Ādažu novadā pieaug pieprasījums pēc tirdzniecības
vietām, kā arī to, ka tirdzniecības nodevas likmes nav pārskatītas un
grozītas kopš Noteikumu pieņemšanas brīža un vairs neatbilst
ekonomiskajai situācijai, ir nepieciešams grozīt Noteikumus, paaugstinot
nodevu likmes. Lai atbalstītu vietējos uzņēmējus, Noteikumu grozījumos
paredzēts noteikt papildus atlaides vietējiem uzņēmējiem.
3.1. Pašvaldības noteiktā nodeva par atļauju tirdzniecībai publiskajās
vietās maksājama Ādažu novada pašvaldības budžetā.
3.2. Grozījumu projektam nav plānota finansiālā ietekme uz pašvaldības
budžetu.
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu grozījumu tiesiskais
regulējums, ir fiziskās un juridiskās personas, kuras vēlas veikt
tirdzniecību novada administratīvajā teritorijā.
4.2. Ar grozījumiem Noteikumos tiek atbalstīti vietējie uzņēmēji, jo tiem
ir paredzēts noteikt atlaides.
5.1. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

M.Sprindžuks

