Siguldā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2016.gada 3.augustā

Nr.24
(prot. Nr.12, §3)

Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 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” 16.1 punktu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 13.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Siguldas novadā”” (prot.Nr.9, 17.§)
**ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 12.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.31 “Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Siguldas novadā”” (prot.Nr.9, 17.§)
***ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Siguldas novadā””
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmi par
tirdzniecību publiskās vietās (ielu tirdzniecību) Siguldas novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) teritorijā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību.
2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas un
juridiskas personas, kas tirgojas un organizē tirdzniecību pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu
rakstisku atļauju un tajā norādītajā vietā.
II. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās
4. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu:
4.1. Ielu tirdzniecībā:
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Nodevas objekts:

Nodevas
apmērs EUR
dienā
Pašu audzētie grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti
2, 00
izstrādājumi, savvaļas ziedi
Līgo svētku svinēšanai paredzētie ziedu un zaru vainagi,
4,00
Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie
dažādu skuju koki un no tiem gatavoti izstrādājumi
Augu stādi, sēklas vai citas augu daļas, kas paredzētas augu
4, 00
pavairošanai
Iepirkti ziedi un to kompozīcijas
4,00
Savvaļas ogas, augļi, sēnes
2, 00
Pašu audzētās ogas, augļi, dārzeņi
2, 00
Iepirktas ogas, augļi, dārzeņi
6, 00
Mākslas izstrādājumi, amatniecības izstrādājumi, suvenīri
6, 00
Uzkodas, saldējums, bezalkoholiskie dzērieni, pašu
6, 00
ražotas pārtikas preces (zivju un gaļas produkcija, siers,
maize, konditorejas izstrādājumi)
Pārējie, noteikumu 4.1.apakšpunktā neparedzētie nodevu
3,00
objekti

Nodevas
apmērs EUR
mēnesī
20, 00
30,00

30, 00
30,00
20, 00
20, 00
40, 00
40, 00
40, 00

30, 00

4.2. ielu tirdzniecība pasākuma laikā (tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku svētku un gadatirgu
laikā):
Nodevas objekts:
Nodevas
apmērs EUR
dienā
Pārtikas preces, tai skaitā saldējums, bezalkoholiskie dzērieni, uzkodas,
20, 00
augļi, dārzeņi, ogas, u.c.
Nepārtikas preces, tai skaitā ziedi, stādi, dēsti, mākslas izstrādājumi,
20, 00
amatniecības izstrādājumi, suvenīri, grāmatas, u.c.
Sabiedriskā ēdināšana
30, 00
Alkoholiskie dzērieni
40, 00
Pašu ražoti alkoholiskie dzērieni
30, 00
Tabakas izstrādājumi
40, 00
5. Ja persona veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm,
nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.
6. Ja atļauja tiek izsniegta uz vienu gadu, nodevas likmi nosaka pēc šādas formulas:
A = (B x 12 (mēneši)) – 30%, kur
A – nodevas likmes apmērs gadā,
B – attiecīgajam nodevas objektam noteiktais nodevas apmērs EUR mēnesī.
7. Noteikumos paredzētajai nodevai par ielu tirdzniecību publiskā vietā, tai skaitā par ielu
tirdzniecību pasākuma laikā, izņemot sabiedrisko ēdināšanu, piemēro atvieglojumu 50%
apmērā, ja tiek veikta ielu tirdzniecība tikai ar precēm, kas apzīmētas ar preču zīmi “Radīts
S!guldā”, par kuras lietošanu ir saņemta Siguldas novada pašvaldības atļauja.
7.1 Tirdzniecības organizatoram (izņemot, ja tirdzniecības organizators ir pašvaldība vai
pašvaldības iestāde) noteikumos paredzētajai nodevai par ielu tirdzniecību publiskā pasākuma
laikā piemēro atvieglojumu 50% apmērā, ja pasākums notiek pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un kopējais tirdzniecības dalībnieku skaits pārsniedz
150.**
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III. Atbrīvojumi no nodevas samaksas un nodevas maksāšanas kārtība
8. Nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās nemaksā:
8.1.personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pie komercobjektiem, izņemot, ja attiecīgās
tirdzniecības vietas ir pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā;
8.2. personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, kurš ir iznomāts;
8.3.par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ielu tirdzniecības vietā ar piesaisti
pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai;
8.4.ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Siguldas novada
pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības
nodrošināšanu;
8.5.personas ar I vai II grupas invaliditāti un maznodrošinātās personas, kuru deklarētā
dzīvesvietas adrese ir Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurām
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība;
8.6.fiziskās vai juridiskās personas, kuras ir nevalstisko organizāciju vai pašvaldības rīkoto
pasākumu atbalstītāji vai sponsori, veicot tirdzniecību atbalstītā vai sponsorētā pasākuma
laikā;
8.7.personas, kuras pašvaldības rīkotās izsoles kārtībā ir ieguvušas nomas tiesības uz attiecīgo
ielu tirdzniecības vietu;
8.8.personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas kapusvētkos un Svecīšu vakaros, to norises
vietā un laikā, un kuras realizē tikai pašu audzētos ziedus, zarus, no tiem gatavotos
izstrādājumus.*
9. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
Neizmantotā nodeva netiek atmaksāta, izņemot, ja atļauja netiek izsniegta. Anulējot
tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atmaksāta.
10. Nodeva ieskaitāma Siguldas novada Domes norēķinu kontā LV15UNLA0027800130404,
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90000048152, maksājuma mērķa sadaļā
uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un
tirdzniecības vietas adresi, vai samaksājama klātienē Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā, Raiņa ielā 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
IV. Noslēguma jautājumi***
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes 2012. gada 20. jūnija saistošos
noteikumus Nr. 12 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”.
12. Fiziskās un juridiskās personas līdz 2020. gada 31. decembrim nodevu par ielu tirdzniecību,
kas noteikta šo noteikumu 4.1.apakšpunktā, nemaksā.***

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

*grozījumi stājušies spēkā 2019. gada 3. jūlijā
**grozījumi stājušies spēkā 2019. gada 21. septembrī
***grozījumi stājušies spēkā 2020. gada 29. maijā

U. Mitrevics

