SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 18. jūnijā

Siguldā

Nr.25
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot.Nr.7, 10.§)

“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta saistošajos
noteikumos Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā””
Izdots 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
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos
Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” šādus grozījumus:
1. izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1. Ielu tirdzniecībā:
Nodevas objekts:
Nodevas
Nodevas
apmērs EUR
apmērs EUR
dienā
mēnesī
Pašu audzētie grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti
2, 00
20, 00
izstrādājumi, savvaļas ziedi
Līgo svētku svinēšanai paredzētie ziedu un zaru vainagi,
4,00
30,00
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
30, 00
pavairošanai
Iepirkti ziedi un to kompozīcijas
4,00
30,00
Savvaļas ogas, augļi, sēnes
2, 00
20, 00
Pašu audzētās ogas, augļi, dārzeņi
2, 00
20, 00
Iepirktas ogas, augļi, dārzeņi
6, 00
40, 00
Mākslas izstrādājumi, amatniecības izstrādājumi, suvenīri
6, 00
40, 00
Uzkodas, saldējums, bezalkoholiskie dzērieni, pašu
6, 00
40, 00
ražotas pārtikas preces (zivju un gaļas produkcija, siers,
maize, konditorejas izstrādājumi), izņemot Svētku
laukuma ielu tirdzniecības vietās
Uzkodas, saldējums, bezalkoholiskie dzērieni Svētku
10,00
60,00
laukuma ielu tirdzniecības vietās

Pārējie, noteikumu 4.1.apakšpunktā neparedzētie nodevu
objekti

3,00

30, 00

”;
2. izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. ielu tirdzniecība pasākuma laikā (tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku svētku un gadatirgu
laikā), izņemot šo noteikumu 4.3.punktā noteiktajos pasākumos:
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
50, 00
Pašu ražoti alkoholiskie dzērieni
30, 00
“
3. papildināt ar 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.3. ielu tirdzniecība Siguldas novada pašvaldības organizēta pasākuma laikā speciāli
iekārtotās ielu tirdzniecības vietās:
Nodevas objekts:
Nodevas
apmērs EUR
dienā
Pārtikas preces, tai skaitā saldējums, bezalkoholiskie dzērieni, uzkodas,
30, 00
augļi, dārzeņi, ogas, u.c.
Sabiedriskā ēdināšana
75, 00
Alkoholiskie dzērieni
100, 00
Pašu ražoti alkoholiskie dzērieni
80, 00
“;
4. papildināt ar 8.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.9. organizācijas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss vai uzņēmumiem, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.”;
5. 10.punktā:
5.1. aizstāt vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”;
5.2. papildināt pēc vārdiem “reģistrācijas Nr. 90000048152,” ar vārdiem “PVN
reģistrācijas Nr.LV90000048152,”;
6. aizstāt 11.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “pašvaldības domes”;
7. papildināt 12.punktu pēc vārdiem “Fiziskās un juridiskās personas” ar vārdiem “no
2020.gada 12.marta”;
8. papildināt ar 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Pašvaldība nodrošina samaksātās pašvaldības nodevas par periodu no 2020.gada
12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim atmaksāšanu. Lai saņemtu nodevas atmaksu,
atļaujas saņēmējs pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot norēķinu kontu, uz kuru nodeva
atmaksājama.”.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U. Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 18. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta saistošajos
noteikumos Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt atsevišķu
nodevu apmērus, papildināt noteikumus ar jaunu sadaļu
“ielu tirdzniecība Siguldas novada pašvaldības organizēta
pasākuma laikā speciāli iekārtotās ielu tirdzniecības
vietās”, paredzēt atbrīvojumu no nodevas par ielu
tirdzniecību sabiedriskā labuma organizācijām un
sociālajiem uzņēmumiem, kā arī veikt atsevišķus
redakcionālus precizējumus.
Vienlaikus saistošie noteikumi tiek precizēti atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.05.2020.
atzinumā Nr.1-18/4838 paustajiem iebildumiem, nosakot
kārtību, kādā atmaksājamas iemaksātās tirdzniecības
nodevas par laika periodu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 31.decembrim.
Ar grozījumiem saistošie noteikumi papildināti ar atsevišķu
nodevu apmēru par ielu tirdzniecību ar uzkodām,
bezalkoholiskajiem dzērieniem un saldējumu Svētku
laukumā, svītrota nodeva par tabakas izstrādājumu
tirdzniecību, ņemot vērā, ka attiecīgās preču kategorijas ielu
tirdzniecība Siguldas novadā nav atļauta, noteikumi
papildināti ar jaunu sadaļu “ielu tirdzniecība Siguldas
novada pašvaldības organizēta pasākuma laikā speciāli
iekārtotās ielu tirdzniecības vietās”, paredzēts atbrīvojums
no nodevas par ielu tirdzniecību sabiedriskā labuma
organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, kā arī veikti
atsevišķi redakcionāli precizējumi.
Vienlaikus saistošie noteikumi tiek precizēti atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.05.2020.
atzinumā Nr.1-18/4838 paustajiem iebildumiem, nosakot
kārtību, kādā atmaksājamas iemaksātās tirdzniecības
nodevas par laika periodu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 31.decembrim.

3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
noteikumu
4. Informācija par plānoto projekta Saistošo
uzņēmējdarbības vidi.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi

projekts

pozitīvi

ietekmē

pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošos noteikumus publicē vietējā laikrakstā, kā arī tie
tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un
izlikti redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3,
Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu projekts publicēts Siguldas novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
privātpersonām
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