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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ķegumā 

2016.gada 3.augustā                                            Nr. 11/2016 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ķeguma novada domes  

2016.gada 3.augusta 

lēmumu Nr.230 

(protokols Nr.22,23.§  

 

Precizēti ar Ķeguma novada domes  

2016.gada 16.novembra lēmumu Nr.337 

(protokols Nr.32,1.§)  

 

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma novadā 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par  nodokļiem un nodevām”  12.panta pirmās 

daļas 4.punktu ,  

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu  Nr.480 “Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmi par 

tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas 

maksāšanas kārtību un kontroli.  

2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – Nodeva) maksātāji ir fiziskas un 

juridiskas personas, kas tirgojas publiskās vietās Ķeguma novadā. 

II. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās 

3. Nodevas likme dienā par vienas ielu tirdzniecības vietas 9 kvadrātmetri izmantošanu:  

3.1. par pārtikas preču un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību - 7 EUR; 

3.2. saimnieciskās darbības veicējiem, amatniekiem, kas ir fiziskas personas un kas 

tirgo pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas daiļamatniecības 

izstrādājumus  2 EUR;  

3.3. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība par:  

3.3.1. pašu ražoto produkciju piemājas saimniecībās un personīgā 

palīgsaimniecībā - 2 EUR; 

3.3.2. sēņu, ogu, savvaļas ārstniecības augu, ziedu tirdzniecību- 1 EUR;  
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4. Nodevas likme par vienu ar pašvaldību saskaņotas tirdzniecības vietu gadatirgos un 

publiskos pasākumos uz pasākuma laiku:  

4.1. visa veida Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļauto pārtikas un rūpniecības 

preču tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana – 10 EUR; 

4.2. alkoholisko dzērienu, kuru absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 5,8 

tilpumprocentus, tirdzniecība – 15 EUR; 

4.3. alkoholisko dzērienu tirdzniecība- 20 EUR; 

4.4. tabakas izstrādājumu tirdzniecība- 7 EUR; 

4.5. loterijas biļešu tirdzniecība – 5 EUR.   

5. Ja persona tirgojas vienā vietā ar dažāda veida precēm, Nodevas apmērs tiek noteikts pēc 

augstākās Nodevas likmes. 

III. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole 

6. No Nodevas maksas atbrīvoti: 

6.1. Personas ar I un II grupas invaliditāti un  personas, kurām piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, ja veic tirdzniecību ar Noteikumu 

3.2., 3.3. punktos noteiktajām precēm. 

6.2. Ķeguma novada pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu 

sponsori un  atbalstītāji- šajos pasākumos. 

7. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības vietas izmantošanas.  

8. Nodeva ieskaitāma Ķeguma novada domes kasē vai norēķinu kontā: AS Swedbanka, 

HABALV22, konts LV80 HABA 0551 0153 7007 0, reģistrācijas numurs 90000013682, 

kā maksājuma mērķi norādot ielu tirdzniecībā realizējamo preču grupas un tirdzniecības 

vietu.  

9. Noteikumu izpildes kontroli veic Ķeguma novada domes izpilddirektors un Pašvaldības 

policija. 

IV. Noslēguma jautājums 

10. Līdz ar Noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma novada domes 2011.gada 

20.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8/2011 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās 

vietās Ķeguma novadā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

23.11.2016. 
datums 
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 PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016 

Nr.11/2016 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma novadā” 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un 

likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 

4.punktu, vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos 

noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par 

tirdzniecību publiskās vietās. 

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

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

3.punktu, nodevas uzliek saskaņā ar domes izdotajiem saistošajiem 

noteikumiem tikai likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmajā daļā 

norādītajiem nodevu objektiem; 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.      

Saistošie noteikumi pieņemti, lai precizētu un papildinātu iepriekš pieņemtos 

Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošos noteikumus „Par 

pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā”.  

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās 

vietās Ķeguma novadā ielu tirdzniecības vietās un nodevas likmi tirdzniecībai 

gadatirgos un publiskos pasākumos. 

3. Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

 

Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, pašvaldības budžeta ieņēmumi  par 

tirdzniecību publiskās vietās palielināsies aptuveni par 500 EUR gadā. 

4. Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā neietekmē. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Neietekmēs. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)     R.Ozols 

23.11.2016. 
datums 

 


